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يف" (سكرة النمؿ.)19 :
في ع ىباد ىؾ الصَّالح ى

الحمػد هلل رب العػالميف ،كالصػالة ،كالسػالـ عمػى أشػرؼ األنبيػاء ،كالمرسػميف نبينػا محمػد ،كعمػى آلػو
كصحبو ،كالتابعيف ،كمف تبعيـ بإحساف إلى يكـ الديف ،كبعد:
انطالقان مف قكؿ المصطفى الكػريـ (مػف ال يشػكر النػاس ال يشػكر اهلل ) فػإني أتقػدـ بالشػكر كالتقػدير لكػؿ
مف ساىـ بشكؿ مباشر أك غير مباشر في نجاحي كاكمالي لدراستي ،كالشكر مكصكؿ لجامعتي ،كجميػع
العامميف فييا.
كمػػا أتقػػدـ بالشػػكر الجزيػػؿ إلػػى األسػػتاذ الػػدكتكر الفاضػػؿ /محمػػد اب ػراىيـ مقػػداد ،الػػذم تفضػػؿ باشش ػراؼ
كخير مكجياف لي في رحمة البحث كالتنقيب.
كالتكجيو ،فكانا ك ى
اسعا الصدر ،ى

كأتقػػدـ بالشػػكر الجزيػػؿ إلػػى لجنػػة المناقشػػة الممثمػػة فػػي الػػدكتكر الفاضػػؿ /ثمػػيف صػػالح ىيجػػاكم مناقش ػان
داخميان ،كالدكتكر الفاضؿ /أحمد حسيف المشيراكم مناقشان خارجيان.
كمػا أتقػدـ بجزيػؿ شػكرم لمسػادة المحكمػيف عمػى جيػكدىـ فػي تحكػيـ االسػتبانة كاخراجيػا فػي صػكرتيا
النيائية.
الباحث

محمود يحيى محمود شحادة

ب

مصطمحات الدراسة:
العمل الالئق:

تعزيز النمك االقتصػادم المطػرد كالشػامؿ لمجميػع كالمسػتداـ ،كالعمالػة الكاممػة كالمنتجػة ،كتػكفير

العمؿ لمجميع (أكريميك باريسكتك.)2015 ،
الالجئين:
كؿ شخص مكجكد خارج الدكلة التي ينتمي إلييا ترابط الجنسية ،كال يستطيع أك يرغػب لخػكؼ
مبني عمى أسباب معقكلة مف التعرض الضطياد سبب العرؽ ،الديف أك الجنسية أك االنتماء إلى جماعة
معينة أك بسبب رأيو السياسي (.)Mutoy Mubiala, 2006
مخيم الشاطئ:

ىػك مخػيـ فمسػطيني يقػع غػرب مدينػة غػزة عمػى شػاط بحػر غػزة كليػذا سػمي بمخػيـ الشػاط ،

معظػػـ سػػكانو مػػف قػػرل الجػػكرة ،كبريػػر ،كحمامػػة ،كىربيػػا ،كالس ػكافير ،كالفالكجػػة الػػذيف ىج ػركا منيػػا عػػاـ
1948ـ (ككالة األمـ المتحدة شغاثة كتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف)2022 ،

مخيم الزعتري:
ىك مخيـ لمالجئيف السكرييف الذيف قدمكا إلى األردف بعد شػير يكليك/تمػكز  2012مػف األحػداث
التػي رافقػت الحػرب األىميػة السػكرية التػي انػدلعت عػاـ  ،2011أقػيـ المخػيـ حػكالي  20كػـ شػرقي مدينػة
المفػػرؽ شػػماؿ شػػرؽ األردف فػػي محافظػػة المفػػرؽ (المفكضػػية السػػامية لامػػـ المتحػػدة لشػػئكف الالجئػػيف،
.)2022

ج

ممخص الدراسة
ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى أثر العمؿ الالئؽ كنمك االقتصاد في خمؽ فػرص اقتصػادية لالجئػيف
كالمياجريف في مخيـ الشاط بقطاع غزة كمخيـ الزعترم بػاألردف فػي ظػؿ كجػكد ريػادة األعمػاؿ كمتغيػر
ػاء عم ػػى مش ػػكمة الد ارس ػػة كأى ػػدافيا ف ػ َّ
ػاف المجتم ػػع المس ػػتيدؼ يتمث ػػؿ ف ػػي الالجئ ػػيف ف ػػي مخ ػػيـ
كس ػػيط ،كبن ػ ن

الشػػاط بقطػػاع غ ػزة كمخػػيـ الزعتػػرم بػػاألردف ،كاسػػتخدـ الباحػػث العينػػة العش ػكائية كبمغػػت عينػػة الد ارسػػة
( )276الج  ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي.
كتكصػػمت الد ارسػػة إلػػى أف الػػكزف النسػػبي لمعمػػؿ الالئػػؽ كنمػػك االقتصػػاد جػػاء بدرجػػة كبيػرة كبػػكزف
نسػػبي ( .)%57.1كأف الػػكزف النسػػبي لتػػكفير فػػرص اقتصػػادية لالجئػػيف جػػاء بدرجػػة كبي ػرة كبػػكزف نسػػبي
( .)%55.5كالكزف النسبي لريادة األعماؿ جاء بدرجة كبيرة كبكزف نسبي ( .)%59.2كمػا بينػت النتػائج
بناء عمى تحميؿ االنحدار كجكد عالقة ارتباطيػة طرديػة بػيف العمػؿ الالئػؽ كنمػك االقتصػاد كتػكفير فػرص
ن

اقتصػػادية لالجئػػيف ،ككجػػكد عالقػػة ارتباطيػػة طرديػػة بػػيف العمػػؿ الالئػػؽ كنمػػك االقتصػػاد كريػػادة األعمػػاؿ،
ككجكد عالقة ارتباطية طردية بيف تكفير فرص اقتصػادية لالجئػيف كريػادة األعمػاؿ .كبينػت النتػائج كجػكد
أثر لمعمؿ الالئػؽ كنمػك االقتصػاد عمػى تػكفير فػرص اقتصػادية لالجئػيف .ككجػكد أثػر لمعمػؿ الالئػؽ كنمػك
االقتصاد عمى ريادة األعمػاؿ ،ككجػكد أثػر لتػكفير فػرص اقتصػادية لالجئػيف عمػى ريػادة األعمػاؿ ،ككجػكد
أثر لمعمؿ الالئؽ كنمك االقتصاد عمى تكفير فرص اقتصادية لالجئيف في ضكء ريادة األعماؿ.
كأكص ػػت الد ارس ػػة بض ػػركرة أف ت ػػكفر المش ػػاريع التنمكي ػػة س ػػبؿ حص ػػكؿ المنش ػػةت الص ػػغيرة عم ػػى
االئتماف ،كذلؾ مف خالؿ كضع التسييالت لالجئيف ،كضركرة أف تعالج المشػاريع التنمكيػة لالجئػيف نمػك
االنتاجيػػة كأف تػػدعـ األنشػ ػػطة اشنتاجيػػة الخاصػػة بػػالالجئيف ،كضػػركرة أف تػػكفر المشػػاريع التنمكيػػة بيئػػة
تش ػريعية أكث ػػر مؤاتػػاة لمقض ػػاء عمػػى الحػ ػكاجز الت ػػي يكاجييػػا ذكم االعاق ػػة ،كضػػركرة أف ت ػػكفر المش ػػاريع
التنمكيػػة عمػػى تكػػكيف كظػػائؼ المػرأة بخصػػائص مختمفػػة عػػف كظػػائؼ الرجػػؿ ،ضػػركرة أف تػػكفر المشػػاريع
التنمكية فرص عمؿ كافية لتمبية احتياجات الالجئػيف االنسػانية بشػكؿ كػافي ،كضػركرة أف تػكفر المشػاريع
التنمكية فرص عمؿ لتحقيؽ التنمية كاالستقرار االجتماعي في المدل البعيد.

د

The Impact of Decent Work And Economic Growth in Creating Economic Opportunities
and Economic Projects for Refugees in Shatea Camp in the Gaza Strip and Zaatari Camp
in Jordan.
Prepared by: Mahmoud. Y. Shehadeh
Supervisor: Dr. Mohammed. I. Migdad

Abstract
The study aimed to identify the impact of decent work and economic growth in creating
economic opportunities and economic projects for refugees in shatea Camp in the Gaza Strip and
Zaatari Camp in Jordan In the presence of entrepreneurship as a mediating variable, Based on
the study problem and its objectives, the target community is the refugees in the Beach camp in
the Gaza Strip and the Zaatari camp in Jordan. The researcher used a random sample and the
study sample amounted to (276) refugees, and the researcher used the descriptive analytical
approach.
The study concluded that the relative weight of decent work and the growth of the economy
came to a large degree and a relative weight of (57.1%).that the relative weight of providing
economic opportunities for refugees came to a large degree and relative weight (55.5%). The
relative weight of entrepreneurship came to a large degree and a relative weight (59.2%).
The results, based on the regression analysis, also showed a direct correlation between decent
work, economic growth, and providing economic opportunities for refugees, And there is a
direct correlation between decent work and economic growth and entrepreneurship, and there is
a direct correlation between providing economic opportunities for refugees and
entrepreneurship. There is a direct correlation between providing economic opportunities for
refugees and entrepreneurship.
The results showed an impact of decent work and economic growth on providing economic
opportunities for refugees. And the existence of an impact of decent work and economic growth
on entrepreneurship, and the presence of an impact of providing economic opportunities for
refugees on entrepreneurship, and the presence of an impact of decent work and economic
growth on providing economic opportunities for refugees in the light of entrepreneurship.
The study recommended the need for development projects to provide ways for small enterprises
to obtain credit, through the establishment of facilities for refugees, and the need for refugee
development projects to address productivity growth and support the productive activities of
refugees and the need for development projects to provide a more favorable legislative
environment to eliminate the barriers faced by people with disabilities, and the need for
development projects to provide women’s jobs with different characteristics from men’s jobs,
the need for development projects to provide sufficient job opportunities to adequately meet the
humanitarian needs of refugees, and the need to provide Development projects are job
opportunities to achieve long-term development and social stability.

ه

الفصل األول
االطار العام لمدراسة
 1.1مقدمة
شيدت اليجرة الدكلية زيادة مف حيػث الحجػـ كالتعقيػد منػذ مطمػع القػرف الماضػي ،حيػث بمػ عػدد
مميكن ػػا ف ػػي ع ػػاـ  .2000كت ازي ػػد ع ػػدد
مميكن ػػا ف ػػي ع ػػاـ  2017مقاب ػػؿ 173
المي ػػاجريف ال ػػدكلييف 258
ن
ن
المياجريف الدكلييف بكتيرة أسرع مف تزايد عدد سكاف العالـ خػالؿ تمػؾ الفتػرة ،األمػر الػذم أدل إلػى زيػادة

نسػبة الميػاجريف مػف إجمػػالي السػكاف مػف  2.8فػي المائػػة فػي عػاـ  2000إلػى  3.4فػػي المائػة فػي عػػاـ
أيض ػػا ،م ػػع ت ازي ػػد ع ػػدد
 .2017كم ػػا ب ػػرح ع ػػدد الس ػػكاف الن ػػازحيف قس ػ نا
ػر ف ػػي الع ػػالـ عن ػػد مس ػػتكل قياس ػػي ن
األشخاص النازحيف نتيجة االضطياد أك النزاع أك العنؼ أك انتياكات حقكؽ اشنساف.

كعمى الرغـ مف التغطية الكاسعة في كسػائؿ اشعػالـ لتػدفقات الالجئػيف صػكب البمػداف المتقدمػة،
تستضيؼ المنػاطؽ الناميػة  84فػي المائػة مػف أعػداد الالجئػيف فػي العػالـ .بحسػب البيانػات الصػادرة عػف
المديرية العامة شدارة اليجرة في تركيا ،استضافت الدكلة أكثر مف  3.5مميكف سكرم مشػمكليف بالحمايػة
الجئػا لكػؿ
المؤقتة في تمكز/يكليك  .2018كلدل األردف أعمى نسبة الجئيف إلى عدد السػكاف بمغػت  89ن
 1000شخص؛ إذ يأكم البمد أكثر مف  2.7مميكف الج مسجؿ ،منيـ نحػك  2مميػكف الجػ مػف أصػؿ
فمسطيني عاشكا في البالد منذ عقػكد .كمػف األرجػح أف تسػتمر التػدفقات الكبيػرة لالجئػيف كالميػاجريف إلػى
كؿ مف البمداف المتقدمة كالنامية عمى مدل العقكد القادمة.
1

ظػػا كػػذلؾ .فػػي سػػياؽ تػػدفقات اليج ػرة المختمطػػة
كشػػيد حجػػـ كطبيعػػة النػػزكح القسػػرم تغيػ نا
ػر ممحك ن

كالمعق ػػدة – حي ػػث يس ػػمؾ كػ ػ هؿ م ػػف الالجئ ػػيف كالمي ػػاجريف ط ػػرؽ مماثم ػػة – يص ػػعب حينئػ ػ زذ التميي ػػز بػ ػػيف
الجمػػاعتيف .كلػػـ يفػػرض تنػػكع السػػكاف الميػػاجريف ،كالطػػرؽ التػػي يسػػمككنيا ،كاألمػػاكف التػػي ينتقمػػكف إلييػػا،
كالطػػابع عبػػر الػػكطني عمػػى نحػ زػك مت ازيػػد لميج ػرة تحػػديات أمػػاـ تنظػػيـ إكادارة الحركػػة فحسػػب ،إكانمػػا أفسػػح
أيضا أماـ المياجريف لممساىمة في التنمية في بمدانيـ األصمية كبمداف المقصد كحتى العبكر.
المجاؿ ن

يمكف أف يكفر تعزيز ريادة األعماؿ آلية ميمة لتعزيز االندماج ،كقد يػؤدم إلػى إسػراع إسػيامات

المياجريف كالالجئيف بكصفيـ أط ارفنا فاعمة في التنمية في ىػذه العمميػة .كينظػر إلػى ريػادة األعمػاؿ عمػى
نحػ زػك مت ازيػػد عمػػى أنيػػا نيػػج فعػػاؿ لمتغمػػب عمػػى بعػػض تحػػديات اشدمػػاج مػػف خػػالؿ تػػكفير كسػػيمة لمػػدخؿ
قيكدا عمى الكصكؿ إلى سكؽ العمؿ.
كتكظيؼ األشخاص الذيف يكاجيكف ن
عمى الػرغـ مػف عػدـ تػكفرر أرقػاـ عالميػة مكثكقػة عػف حجػـ ريػادة األعمػاؿ لمميػاجريف كالالجئػيف،
فقػػد أظيػػر عػػدد مػػف الد ارسػػات التػػي أجريػػت ،ال سػػيما فػػي البمػػداف األعضػػاء فػػي منظمػػة التعػػاكف الػػدكلي
كالتنمية ( ،)OECDمعدالت أعمػى مػف المتكسػط لريػادة األعمػاؿ لمميػاجريف كالالجئػيف .عمػى الػرغـ مػف
ىػػذه اشمكانػػات ،فػػإف الميػػاجريف كالالجئػػيف يكاجيػػكف عقبػػات خاصػػة ككاضػػحة تحػػكؿ دكف انخػراطيـ فػػي
أنشػػطة ريػػادة األعمػػاؿ ،قػػد تتعمػػؽ تمػػؾ العقبػػات بكضػػعيـ القػػانكني كالم ػكائح التػػي قػػد تمػػنعيـ مػػف العمػػؿ
كالحص ػػكؿ عم ػػى الخ ػػدمات األساس ػػية ،إض ػػافة إل ػػى المش ػػاؽ الت ػػي يكاجيكني ػػا ف ػػي الحص ػػكؿ عم ػػى تمكي ػػؿ
الشػػركات الناشػػئة كفػػتح حسػػابات مص ػرفية رسػػمية ،ناىيػػؾ عػػف الح ػكاجز المغكيػػة كالثقافيػػة .بيػػد أنػػو عمػػى
الػػرغـ مػػف كػػؿ ى ػذه العقبػػات المستعصػػية عمػػى مػػا يبػػدك ،يجػػرم إيجػػاد حمػػكؿ فػػي بعػػض البمػػداف – مػػف
الحككمات كالمؤسسات العامة كالمنظمات غير الحككمية كالقطاع الخػاص كالميػاجريف كالالجئػيف أنفسػيـ
– لػػدعـ أنشػػطة ريػػادة األعمػػاؿ بكاسػػطة) كمػػف أجػػؿ (الالجئػػيف كالميػػاجريف ،إضػػافة إلػػى تعظػػيـ مقكمػػات
ريادة األعماؿ لجاليات المغتػربيف لػدعـ القطاعػات الخاصػة فػي البمػداف األصػمية كبمػداف المقصػد ،ككػذلؾ
بدءا مف المستكيات فكؽ الكطنية
لدعـ العمؿ المستقؿ لمعائديف .تينفذ ىذه الحمكؿ عبر مستكيات مختمفة ،ن
كالكطنية إلى المستكييف المحمي كالبمدم .كتقدـ إسيامات ميمة لرفاىية الالجئيف كالمياجريف ،إضافة إلى

آثارىا االجتماعية كاالقتصادية اشيجابية عمى نطاؽ أكسع.
كمػػف الجػػدير بالمالحظػػة أنػػو عمػػى الػػرغـ مػػف أف ريػػادة األعمػػاؿ عامػػؿ ميػػـ فػػي تعزيػػز إدمػػاج
المياجريف كالالجئيف ،فينبغي اعتبارىا مكممة لتدخؿ أشمؿ بشأف إدماجيـ االجتمػاعي كاالقتصػادم الػذم
يشػػمؿ الحصػػكؿ عمػػى الخػػدمات كالحمايػػة القانكنيػػة كالتكجيػػو الثقػػافي إذا كػػاف ال بػػد مػػف تعظػػيـ الفػػرص
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كالفكائد .حسبما أكد في التكجييات الدكلية كمناقشة السياسات ،بما في ذلؾ إطار حككمة اليجرة لممنظمة
الدكليػػة لميج ػرة ،تعتمػػد سياسػػات كممارسػػات اليج ػرة الفعالػػة عمػػى نيػػج يشػػمؿ "الحككمػػة بأسػػرىا" ،حيػػث
تتعاكف جميع قطاعات الحككمة؛ لضماف استجابة متسقة كمتعددة األبعاد .ال يشير ىػذه الد ارسػة إلػى أنػو
ينبغػػي لكػػؿ ميػػاجر كالج ػ أف يصػػبح ارئػػد أعمػػاؿ ،إكانمػػا يشػػير إلػػى أف فكائػػد التفكيػػر فػػي ريػػادة األعمػػاؿ
أصبحت مكضع تقدير عمى نحك متزايد كذلؾ في العمؿ بأجر.
يمكػػف أف يحقػػؽ دعػػـ ريػػادة األعمػػاؿ لمميػػاجريف كالالجئػػيف فكائػػد جمػػة ،لػػيس فقػػط لػػركاد األعمػػاؿ
المياجريف كالالجئيف أنفسيـ ،إكانما لممجتمعات المضيفة كبمػداف المنشػأ كػذلؾ .بالنسػبة لمبمػداف المضػيفة،
ػر مػػا يجمػػب الميػػاجركف كالالجئػػكف ميػػارات كخب ػرات قيمػػة .بالنسػػبة لبمػػداف المنشػػأ ،يمكػػف لممغت ػربيف
كثيػ نا
كالعائ ػػديف المس ػػاىمة ف ػػي تط ػػكير ري ػػادة األعم ػػاؿ باالس ػػتفادة م ػػف المػ ػكارد كالمي ػػارات كش ػػبكات العالق ػػات
كالمعارؼ التي اكتسبكىا مف اليجرة ،كبالقياـ بدكر المػكجييف لػركاد األعمػاؿ المحميػيف أك كسػطاء التجػارة
كالتسكيؽ عبر الحدكد.

 2.1مشكمة الدراسة
يشػػيد العػػالـ أعمػػى مسػػتكيات التشػريد عمػػى اشطػػالؽ ،فمقػػد بػػات الصػراع كتغيػػر المنػػاخ كالكػكارث
الطبيعية مف السمات الفارقة في أنحاء العالـ ،كىك ييرغـ الماليػيف مػف النػاس عمػى مغػادرة أكطػانيـ .فمػع
مميكنا شخص مف أكطانيـ في جميع أنحاء العالـ بسبب الصراع
نياية عاـ  ،2017يشرد أكثر مف 258
ن

كاالضطياد .كتفيػد الد ارسػات الدكليػة أف مػف أصػؿ  60مميػكف الجػ فػي العػالـ ،يػأتي  40فػي المئػة مػف
المنطقة العربية أكثر مف نصفيـ دكف سف الػ  ،18كبشػكؿ أساسػي مػف سػكرية كفمسػطيف .كعمػى الصػعيد
العالمي ،أبرز حجـ األزمػة كاتسػاع نطاقيػا مػدل قصػكر المكاثيػؽ الدكليػة فيمػا يتعمػؽ بمكاجيػة التػداعيات
اشنسانية لمتحركات السكانية الضخمة .أما عمى الصعيد اشقميمي ،فقد فرضػت األزمػة عمػى البمػداف التػي

المي ٌػددة
تتصدر الدكؿ المضيفة ضغكطان كبيرة ألنيا تبذؿ قصػارل الجيػد لمعنايػة بيػذه المكجػات السػكانية ي
بالمخػػاطر .كبالنسػػبة إلػػى الالجئػػيف ،أسػػفرت األزمػػة عػػف تػػدىكر منيج ػي فػػي حيػػاتيـ ،كمسػػتكل التعمػػيـ
كالرعاية الصحية كآفاؽ المستقبؿ بالنسبة إلى أطفاليـ (منظمة األمـ المتحدة.)2019 ،
كيعاني العديد مف الميػاجريف كالالجئػيف مػف عػدـ تمكػيف الكصػكؿ إلػى بػرامج ريػادة األعمػاؿ فػي
البمػػداف المضػػيفة ،كيرجػػع السػػبب فػػي ذلػػؾ فػػي المقػػاـ األكؿ إلػػى تمػػؾ الحػػكاجز المغكيػػة كالثقافيػػة( .منظمػػة
األم ػػـ المتح ػػدة ،دلي ػػؿ سياس ػػات ري ػػادة األعم ػػاؿ كالالجئ ػػيف .)2018 ،كم ػػف ب ػػيف العكائ ػػؽ اشض ػػافية الت ػػي
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يكاجييا ركاد األعماؿ المياجريف كالالجئيف ىك فقداف رأس الماؿ البشرم لػدل كصػكليـ إلػى بمػد مضػيؼ
بس ػػبب الحػ ػكاجز المغكي ػػة كالثقافي ػػة ،كى ػػذا م ػػف ش ػػأنو الح ػػد م ػػف أنػ ػكاع األعم ػػاؿ الت ػػي يمك ػػنيـ مباشػ ػرتيا،
خصكصا إذا كانكا يسعكف إلى تجنب التفاعؿ مع العمالء خارج نطػاؽ مجػتمعيـ .كقػد يجػدكف مشػقة فػي
ن

في ػػـ احتياج ػػات كتفض ػػيالت المس ػػتيمؾ الس ػػائدة ،كك ػػذلؾ في ػػـ ثقاف ػػة العم ػػؿ كأعػ ػراؼ المجتم ػػع المض ػػيؼ،
فػػالترابط بػػيف مشػػكالت انعػػداـ الكفػػاءة الثقافيػػة كالمغكيػػة مػػع تخطػػيط األعمػػاؿ كالحفػػاظ عمػػى بقائيػػا يؤكػػد
ضػػركرة تطكيػػع نظػػـ دعػػـ إدمػػاج مختمػػؼ مجمكعػػات الميػػاجريف كالالجئػػيف .كبنػػاء عمػػى مػػا تقػػدـ يمكػػف
صياغة مشكمة الدراسة مف خالؿ السؤاؿ الرئيس التالي:
 مــا أثــر العمــل الالئــق ونمــو االقتصــاد فــي خمــق فــرص اقتصــادية لالجئــين والميــاجرين فــي مخــيم
الشاطئ بقطاع غزة ومخيم الزعتري باألردن في ظل وجود ريادة األعمال كمتغير وسيط؟

 3.1مبررات الدراسة
 قم ػػة الد ارس ػػات عم ػػى ح ػػد عم ػػـ الباح ػػث عم ػػى المس ػػتكل العرب ػػي كن ػػدرتيا عم ػػى المحم ػػي الت ػػي تناكل ػػت
متغيرات الدراسات كىذا ما دفع الباحث الى دراسة المتغيرات.
 تمثؿ ىذه الدراسة حاجة شركاء التنمية (الحككمات ،القطاع الخاص ،المنظمات الدكلية أك أصػحاب
المصػػمحة ايخ ػريف) لتعزيػػز اشدمػػاج االجتمػػاعي كاالقتصػػادم لمميػػاجريف كالالجئػػيف كدعػػـ أنشػػطة
ريادة األعماؿ مف أجميـ مساىمات قيمة لتحقيؽ الرفاه االقتصادم ليذه الفئات.
 يقػػدـ الباحػػث رؤل جديػػدة تطػػرح لممناقشػػة المحميػػة كاشقميميػػة حػػكؿ كيفيػػة دعػػـ ريػػادة األعمػػاؿ بػػيف
المياجريف كالالجئيف في البمداف النامية.


حداثة متغيرات الدراسة كخاصة عمى المستكل المحمي ،حيث تعتبر الدراسة االكلى مف نكعيا عمى
المستكل المحمي التي تناقش متغيرات الدراسة.

 الرغبػػة الذاتيػػة لمباحػػث فػػي الخػػكض فػػي مكضػػكع الالجئػػيف كالنػػازحيف ك تعزيػػز الصػػمة بػػيف العمػػؿ
اشنساني كالتنمية.

 4.1أىمية الدراسة
تظير أىمية الدراسة الرتباطيا بأحػد المكاضػيع الحديثػة التػي تركػز عمػى دكر ريػادة األعمػاؿ فػي
تعزيػػز ايثػػار اشيجابيػػة لميج ػرة؛ كتحقيػػؽ النمػػك االقتصػػادم كالتنميػػة .فيػػك أداة عمميػػة تيػػدؼ إلػػى تعزيػػز
الصمة بيف العمؿ اشنساني كالتنمية.
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األىمية العممية:
تب ػػز االىمي ػػة العممي ػػة لمد ارس ػػة الحالي ػػة م ػػف خ ػػالؿ محاكلتي ػػا ت ػػكفير إط ػػار نظ ػػرم ح ػػكؿ متغيػ ػرات
الد ارسػػة كالتػػي تتمثػػؿ فػػي اليػػدؼ الثػػامف مػػف أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة “العمػػؿ الالئػػؽ كنمػػك االقتصػػاد”
ككيػػؼ يمكػػف أف يتح ػػكؿ ىػػذا الي ػػدؼ الػػى كس ػػيمة فعالػػة شدم ػػاج الميػػاجريف كالالجئ ػػيف فػػي االقتص ػػادات
المحمية ،مف خالؿ تبادؿ معػارفيـ كاسػتمياـ ركح ريػادة األعمػاؿ كخمػؽ فػرص سػكؽ جديػدة كشػبكات عبػر
الحػػدكد .كمػػا نسػػعى لمتعػػرؼ عمػػى الكاقػػع االقتصػػادم كاشنسػػاني عنػػد الالجئػػيف كالنػػازحيف ككيػػؼ يمكػػف
باسػتخداـ اليػدؼ الثػامف مػف اىػداؼ التنميػة المسػتدامة ككيػؼ يمكػف أف يشػكؿ جػزنءا مػف الحمػكؿ الطكيمػػة

قسرا ،باشضػافة إلػى التػدابير
األجؿ الالزمة لمعالجة ايثار المترتبة عمى حركات النزكح الكبرل لمنازحيف ن

الميمة التي تيتخذ لمتغمب عمى ايثار المباشرة لازمات اشنسانية.

كتحػػاكؿ أيض ػان الد ارسػػة الحاليػػة ألف تكػػكف بمثابػػة نقطػػة انطػػالؽ لكافػػة الدارسػػيف كالبػػاحثيف فػػي
المسػػتقبؿ كذلػػؾ بمػػا ستض ػػيفو الد ارسػػة مػػف ادبي ػػات نظريػػة ترفػػد المكتب ػػات االداريػػة كاالقتصػػادية العربي ػػة
بمعارؼ حديثة ،حيث يأمؿ الباحث بأف تككف ىذه الدراسة بداية خارطة طريؽ النطػالؽ مجمكعػة كاسػعة
مف الدراسات المستقبمية الجديدة في المؤسسات اشنسانية ;حيث تعد ىذه الدراسة "عمى حػد عمػـ الباحػث
" ىػػي االكلػػى مػػف نكعيػػا التػػي بػػيف اليػػدؼ الثػػامف مػػف أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة “العمػػؿ الالئػػؽ كنمػػك
االقتصاد” فػي خمػؽ فػرص اقتصػادية كدعػـ نشػاط ريػادة األعمػاؿ لالجئػيف كالميػاجريف لتعزيػز مسػاىمتيـ
في التنمية الشاممة كالمستدامة كتحقيؽ االستفادة منيا.
االىمية العممية:
ستمكف نتائج الدراسة أصحاب القرار ككاضعي السياسػات مػف التعػرؼ الػى اىميػة ريػادة األعمػاؿ
كالتػػي يمكػػف أف تكػػكف كسػػيمة فعالػػة شدمػػاج الميػػاجريف كالالجئػػيف فػػي االقتصػػادات المحميػػة ،مػػف خػػالؿ
تبػػادؿ خب ػراتيـ العمميػػة كالعمميػػة كاسػػتمياـ كخمػػؽ فػػرص عمػػؿ حقيقيػػة ليػػـ .كفػػي حػػاؿ تػػـ اعتمػػاد نتػػائج
الد ارس ػػة ،فإن ػػو م ػػف الممك ػػف أف ي ػػتـ اخ ػػذىا كقاع ػػدة ى ػػدفيا ت ػػكفير المعرف ػػة الش ػػاممة ك الت ػػي س ػػاىمت ف ػػي
الكصكؿ إلى النتائج سكاء كانت إيجابية أك سمبية عمى مجتمع الدراسة.

 5.1أىداف الدراسة
تتمثؿ أىداؼ الدراسة في التالي:
 .1التعػػرؼ عمػػى مسػػتكل العمػػؿ الالئػػؽ كنمػػك االقتصػػاد فػػي مخػػيـ الشػػاط بقطػػاع غػزة كمخػػيـ الزعتػػرم
باألردف كالكشؼ عف أثره في خمؽ فرص عمؿ لالجئيف.
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 .2الكشؼ عف مستكل خمؽ فرص اقتصادية لالجئيف كالمياجريف في مخيـ الشاط بقطاع غزة كمخيـ
الزعترم باألردف.
 .3التعرؼ عمى مستكل تكفير المشاريع الريادية في مخيـ الشاط بقطاع غزة كمخيـ الزعترم باألردف.
 .4الكشػػؼ عػػف أثػػر العمػػؿ الالئػػؽ كنمػػك االقتصػػاد فػػي خمػػؽ فػػرص اقتصػػادية لالجئػػيف كالميػػاجريف فػػي
مخيـ الشاط بقطاع غزة كمخيـ الزعترم باألردف في ظؿ كجكد ريادة األعماؿ كمتغير كسيط.
 .5الكش ػػؼ ع ػػف الف ػػركؽ ف ػػي أث ػػر العم ػػؿ الالئ ػػؽ كنم ػػك االقتص ػػاد ف ػػي خم ػػؽ ف ػػرص اقتص ػػادية لالجئ ػػيف
كالمي ػػاجريف ف ػػي ظ ػػؿ كج ػػكد ري ػػادة األعم ػػاؿ ب ػػاختالؼ خصائص ػػيـ الشخص ػػية (الن ػػكع االجتم ػػاعي،
العمر ،المؤىؿ العممي ،مكاف االقامة ،عدد سنكات الخبرة في المشاريع الريادية).
 .6تقديـ التكصيات كالمقترحات لمجيات المعنية في ضكء ما تتكصؿ لو الدراسة مف نتائج.

 6.1تساؤالت الدراسة

تتمثؿ تساؤالت الدراسة في التالي:
 .1ما مستكل العمؿ الالئؽ كنمك االقتصاد في مخيـ الشاط بقطاع غزة كمخيـ الزعترم باألردف؟

 .2ما مستكل خمؽ فرص اقتصادية لالجئيف كالمياجريف في مخيـ الشاط بقطاع غزة كمخػيـ الزعتػرم
باألردف؟

 .3ما مستكل تكفير المشاريع الريادية في مخيـ الشاط بقطاع غزة كمخيـ الزعترم باألردف؟

 .4ىؿ تكجد عالقة بيف العمؿ الالئؽ كنمك االقتصاد كتكفير فرص اقتصادية لالجئيف كريادة األعماؿ؟
 .5مػػا أثػػر العمػػؿ الالئػػؽ كنمػػك االقتصػػاد فػػي خم ػؽ فػػرص اقتصػػادية لالجئػػيف كالميػػاجريف فػػي مخ ػػيـ
الشاط بقطاع غزة كمخيـ الزعترم باألردف في ظؿ كجكد ريادة األعماؿ كمتغير كسيط؟

 .6ىؿ تكجد فركؽ في أثر العمؿ الالئؽ كنمك االقتصاد في خمؽ فرص اقتصادية لالجئيف كالميػاجريف
فػػي ظػػؿ كجػػكد ريػػادة األعمػػاؿ بػػاختالؼ خصائصػػيـ الشخصػػية (النػػكع االجتمػػاعي ،العمػػر ،المؤىػػؿ
العممي ،مكاف االقامة ،عدد سنكات الخبرة في المشاريع الريادية)؟

 7.1فرءيات الدراسة
 الفرءية األولى :يكجد أثر ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( (α≥ 0.05لمعمؿ الالئؽ كنمػك
االقتصاد عمى تكفير فرص اقتصادية لالجئيف.

 الفرءية الثانية :يكجد أثر ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( (α≥ 0.05لمعمؿ الالئؽ كنمػك
االقتصاد عمى ريادة األعماؿ.
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 الفرءـــية الثالثـــة :يكجػػد أثػػر ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة ( (α≥ 0.05لتػػكفير فػػرص
اقتصادية لالجئيف عمى ريادة األعماؿ.

 الفرءية الرابعة :يكجد أثر ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( (α≥ 0.05لمعمؿ الالئؽ كنمػك
االقتصاد عمى تكفير فرص اقتصادية لالجئيف في ضكء ريادة األعماؿ.

 الفرءــــية الخامســــة :تكج ػػد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتكل ( (α≥ 0.05ف ػػي اس ػػتجابة
المبحكثيف حكؿ أثر العمؿ الالئؽ كنمك االقتصاد في خمؽ فرص اقتصادية لالجئيف كالمياجريف في
ظ ػػؿ كج ػػكد ري ػػادة األعم ػػاؿ ب ػػاختالؼ خصائص ػػيـ الشخص ػػية (الن ػػكع االجتم ػػاعي ،العم ػػر ،المؤى ػػؿ

العممي ،مكاف االقامة ،عدد سنكات الخبرة في المشاريع الريادية).

 8.1متغيرات ونموذج الدراسة
املتغري املستقل :العمل
الالئق ومنو االقتصبد

تحقيق مستويات عالية من
اإلنتاجية االقتصادية

املتغري التببع :توفري
فرص اقتصبدية

املتغري

الوسيط:

تعزيز السياسات الموجية

لالجئني

ريبدة األعمبل

نحو التنمية

الحصول عمى فرص عمل

تحسن الوءع المعيشي
بسبب الحصول عمى فرص
عمل

العدالة بين الجنسين في
توفير فرص العمل

المتغيرات الشخصية:

النكع االجتماعي ،العمر ،المؤىؿ العممي ،مكاف االقامة ،عدد سنكات الخبرة في المشاريع الريادية

شكل ( :)1.1نموذج الدراسة
المصدر :تـ بناء النمكذج مف خالؿ الباحث باالعتماد عمى أبعاد
المتغيرات الصادرة عف األمـ المتحدة كالدراسات السابقة
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 9.1حدود الدراسة
 الحد المكاني :يشمؿ اشطار المكاني لمدراسة مخيـ الشاط بقطاع غزة كمخيـ الزعترم باألردف.
 الحد الزماني :تـ تنفيذ ىذه الدراسة خالؿ .2022-2021
 الحدود البشرية :الالجئيف في مخيـ الشاط بقطاع غزة كمخيـ الزعترم باألردف.
 الحـد الموءـوعي :يتمثػؿ الحػد المكضػكعي لمد ارسػة فػي أثػر العمػؿ الالئػؽ كنمػك االقتصػاد فػي خمػؽ
فرص اقتصادية لالجئيف كالمياجريف في مخيـ الشاط بقطاع غزة كمخيـ الزعترم باألردف في ظؿ
كجكد ريادة األعماؿ كمتغير كسيط.

 10.1محددات الدراسة
ال يخفى أف كؿ عمؿ بحثي لو معكقات كتحديات خاصة بو ،كلعؿ أكثر التحديات التػي سػتكاجو
الباحث:
 ندرة الدراسات السابقة خاصة عمى المستكل المحمي ،نظ انر لحداثة متغيرات الدراسة نسبيان.
 الظػػركؼ االسػػتثنائية الت ػػي يمػػر بيػػا الالجئ ػػيف كالميػػاجريف ف ػػي مخػػيـ الشػػاط بقط ػػاع غ ػزة كمخ ػػيـ
الزعترم باألردف سكاء عمى المستكل االقتصادم كاشنساني.
 طريقة جمع البيانات مف مخيـ الزعترم باألردف ،كالمعكقات التي تكاجو الباحث بسبب السفر.
 ضعؼ الشعكر بمدل أىمية كقيمة المعمكمات مف قبؿ المبحكثيف.
 صػػعكبة جمػػع البيانػػات مػػف جميػػع أف ػراد العينػػة فػػي ظػػؿ الظػػركؼ الصػػحية الحاليػػة بسػػبب جائحػػة
ككركنا.
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الفصل الثاني
االطار النظري لمدراسة والدراسات السابقة
 1.2التنمية المستدامة
شيد مكضكع التنمية المستدامة تطك ار كبي ار عمػى الصػػعيد العػػالمي خػػالؿ العقػػديف األخػػيريف مػػف
القػ ػػرف الماضػ ػػي كمطمػ ػػعن األلفي ػ ػػة الجديػ ػػدة ،إذ انعق ػ ػػدت العدي ػ ػػد مػ ػػف القم ػ ػػـ كالم ػ ػػؤتمرات العالمي ػ ػػة ال ػ ػػتي
عالجػ ػػت قضػ ػػايا البيئػ ػػة كالتنميػ ػػة االقتصػ ػػادية كاالجتماعي ػػة ،كلع ػػؿ البداي ػػة كان ػػت م ػػف قم ػػة األرض ال ػػتي
عقػدت في الب ارزيػػؿ سػػنة  1992كنػػتج عنيػػا جػػدكؿ أعمػػاؿ القػ ػػرف الحػ ػػادم كالعش ػ ػريف الخػ ػػاص بالتنميػ ػػة
المسػ ػ ػػتدامة ،ث ػػـ جػ ػ ػػاء انعقػ ػ ػػاد المػ ػ ػػؤتمر العػ ػ ػػالمي لمتنميػ ػ ػػة المسػ ػ ػػتدامة "قمػ ػ ػػة جكىانس ػػبكرغ" س ػػنة 2002
بجنػػكب إفريقيػػا كال ػػذم أك ػػد عم ػػى أىمي ػػة تط ػػكير مؤشػ ػرات التنمي ػػة المس ػػتدامة التػػي تي ػػدؼ الػػى مس ػػاعدة
صانعي القرار في تبني سياسػات تضػمف تحقيػؽ التنميػة المسػتدامة ،كقػد ارتبطػت ىػذه السياسػات بانتيػاج
ال ػػدكؿ شدارة حك ػػـ جي ػػدة م ػػف خ ػػالؿ إشػ ػراؾ الف ػػاعميف ف ػػي التنميػ ػػة مػ ػػف مجتمػ ػػع مػ ػػدني كمنظمػ ػػات غػ ػػير
حككمي ػػة ،كتمك ػػيف األفػ ػراد ال ػػذيف يع ػػانكف م ػػف الفق ػػر كمنظم ػػاتيـ م ػػف المش ػػاركة فػػي اتخ ػػاذ القػػرار كتحدي ػػد
أكلكيػػاتيـ ،كتعزيػػز المسػػاكاة كمحاربػػة كػػؿ أشػػكاؿ التمييػػز ،إكارسػػاء الشػػفافية كالمسػػاءلة فػػي بػرامج التنميػػة
المنتيجة.
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 1.1.2مفيوم التنمية المستدامة:
يمكػػف اف نجػػد مفيكمػػا لمتنميػػة المسػػتدامة ،عناصػػرىا كأىػػدافيا ،حيػػث لػػـ يكػػف مصػػطمح التنميػػة
المستدامة معركؼ عند جميع الناس بالمفيكـ المعػركؼ بعػد انعقػاد مػؤتمر األمػػـ المتحػػدة لمبيئػػة كالتنميػػة
(قمػة األرض) في ريكديجػانيرك عػاـ  1992كالػذم حضػي بدعايػة إعالميػة كبػيرة كمنػذ ذلؾ الكقػت حيػث
كجد مفيكـ التنمية المستدامة اىتماما كبي ار مف المنظمات كالييئات الحككمية كغير الحككميػة ككػذلؾ مػف
المفكريف كالخبراء كالباحثكف ك عمى مسػتكل العػالـ ،كقػد كردت تعريفػػات عديػػدة ليػػذا المصػػطمح مفيكميػا
العممي كاالقتصادم ،نظ ار الختالفيا حسب تخصصػات الميتمػيف بما بيئييف كاقتصادييف كعمماء كباحثك
عمػػـ االجتمػػاع كفػػي التعريػػؼ العممػػي لمتنميػػة المسػػتدامة حسػػب تعريػػؼ المجنػػة العالميػػة لمبيئػػة كالتنميػػة -
لجن ػػة بركتنالن ػػد تع ػػنى التنميػػة التػػي تسػػتجيب أك تمبػػي احتياجػػات األجيػػاؿ الحاض ػرة دكف أف تػػؤدم إلػػى
تدمير قدرة األجيػاؿ المقبمػة عمػى تمبيػة احتياجاتيا الخاصة (فميح.)2016 ،
كعػػرؼ ق ػػامكس كيبس ػػتر  Websterالتنمي ػػة المسػػتدامة عمػػى أنيػػا التنمي ػػة ال ػػتي تس ػػتخدـ المػ ػكارد
الطبيعي ػػة دكف أف تس ػػمح باس ػػتنزافيا أك ت ػػدميرىا جزئيػ ػان أك كميػ ػان .كعرفي ػػا كل ػػيـ  Haus Ruckelsم ػػدير
حمايػة البيئػة األمريكية عمى أنيا :تمؾ العممية التي تقر بضركرة تحقيؽ نمك اقتصػادم يػتالءـ مػع قػدرات
البيئػػة ،كذلػػؾ مػػف منطمػػؽ أف التنميػػة االقتصػػادية كالمحافظػػة عمػػى البيئػػة ىمػػا عمميػػات متكاممػػة كليسػػت
متناقضة ،كبالتػالي يمكػف القػكؿ أف التنميػة المسػػتدامة مػػف خػػالؿ تعريفيػػا العممػػي تسػػعى لتحسػػيف نكعيػػة
حيػاة اشنسػاف كلكف ليس عمى حساب البيئة ،كىي في معناىا العاـ ال تخرج عف ككنيا عممية االستخداـ
لممكارد الطبيعية بطريقػة عقالنيػػة ،بحيػػث ال يتجػػاكز ىػػذا االس ػػتخداـ لممػ ػكارد مع ػػدالت تج ػػددىا الطبيعي ػػة
كبالػػذات في حال ػػة المػ ػكارد غ ػػير المتجػػددة ،أمػػا بالنسػػبة لمم ػكارد المتجػػددة يجػػب الترشػػيد فػي اسػػتخداميا،
إلى جانػب محاكلػة البحػث عػف بػدائؿ ليػػذه  ،لتسػتخدـ رديفػا ليػا لمحاكلػة اشبقػاء عمييػا أطػكؿ فتػرة زمنيػة
ممكنة (غنيـ.)2017 ،
كما أف التنمية المستدامة عممية مستمرة تعبػر عػف احتياجػات المجتمػع كتقػكـ عمػى مبػدأ العدالػة
كالمشػاركة العامػة ،كرشػادة اسػتخداـ المػكارد الطبيعيػة كالمحافظػة عمػى حقػكؽ األجيػاؿ المسػتقبمية ،كاتخػاذ
تحكالت ىيكمية في اشطار السياسي كاالجتماعي كاالقتصادم ،كالتمكيف يليات التغيير كضماف استم ارره
(فراحتية.)2018 ،
أـ التعريػػؼ االقتصػػادم لمتنميػػة المسػػتدامة فقػ ػػد أعطػػى عممػ ػػاء االقتصػ ػػاد البيئػ ػػي اىتمػ ػػامان فيمػػا
يتعمؽ في األفكػار المتعمقػة بالتنميػة ،بعػدة طػرؽ تتضػمف قيمػػة األصػػكؿ البيئيػػة كأىميػػة المحافظػػة عمػػى
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الخػدمات البيئية األساسية كرأس الماؿ الطبيعي ،كمػف ثػـ أصػبح إشػراؾ البيئػة فػي مفػاىيـ التنميػة أمػ انر ال
بػػد منػػو ،فترك ػػز بع ػػض التعريف ػػات االقتص ػػادية لمتنمي ػػة المس ػػتدامة عم ػػى اشدارة المثم ػػى لممػ ػكارد الطبيعي ػػة،
كذلػ ػػؾ بػ ػػالتركيز عم ػ ػػى تعظػ ػػيـ المكاس ػ ػػب الصػ ػػافية مػ ػػف التنمي ػ ػػة االقتصػ ػػادية ،ش ػ ػريطة المحافظػ ػػة عم ػ ػػى
الخػدمات كنكعيػة المػكارد الطبيعيػة عمػى مركر الكقت (دكناتك ركمانك.)2013 ،
كقػػد عػػرؼ االقتصػػادم الشػػيير ركبػػرت سػػكلك الحػػائز عمػػى جػػائزة نكبػػؿ لالقتصػػاد لعػػاـ 1989
التنمية المستدامة بأنيا :عدـ اشضػرار بالطاقػة اشنتاجيػة لاجيػػاؿ المقبمػػة كتركيػػا فػي الحالػػة الػػتي كرثيػػا
عمييػا الجيػؿ الحػالي" .كأكػد انػو عنػدما نػتكمـ عمػى االسػتدامة فػال منػاص مػف أف نأخػذ في االعتبػار لػيس
المػ ػكارد الػػػتي نس ػػتيمكيا اليػ ػػكـ كتمػ ػػؾ ال ػػتي نكرثيػ ػػا لاجي ػػاؿ القادمػػة فحس ػػب ،ب ػػؿ ينبغػػي أيضػ ػان أف نكج ػػو
اىتمامان كافيان الى نكعية البيئػة الػػتي نخمفيػػا لممسػػتقبؿ تمػػؾ البيئػػةن التػي تشػمؿ إجمػالي الطاقػة اشنتاجيػة
لالقتصاد ،بما في ذلؾ المصانع كالمعدات كالتكنكلكجيا السائدة كىيكؿ المعرفة (نكزاف.)2019 ،
كحسب ىذا التعريؼ فإف ميزة التنمية المستدامة ىي أنيا تكافػؽ بػيف العنصػر البيئػي أك الطبيعػي
مػف ناحيػة كالعنصػر االجتماعي كاالقتصادم مػف ناحيػة أخػرل ،أم انيػا تحػرص عمػى النمػك دكف إىمػاؿ
النظاـ البيئي.
كما عرفيا البنؾ الدكلي عمى أنيا :تمؾ التنمية التي تيتـ بتحقيػؽ التكػافؤ المتصػػؿ الػػذم يضػػمف
إتاحػػة نفػػس الفػػرص التنمكيػػة الحاليػػة لاجيػػاؿ القادمػػة كذلػػؾ بضػػماف ثبػػات رأس المػػاؿ الشػػامؿ أك زيادتػػو
المستمرة عبر الزمف ،أما ىيئة األمـ المتحػدة فقػد عرفتيػا مػف خػالؿ برنػامج األمػـ المتحػدة لمتنميػة كالبيئػة
عمى أنيا :تنمية تسمح بتمبية احتياجات كمتطمبات األجياؿ الحاضرة دكف اشخالؿ بقدرة األجياؿ المقبمة
عمى تمبية احتياجاتيا (شعباف.)2018 ،
ككضػػع البرنػػامج اشنمػػائي لامػػـ المتحػػدة تفسػػيرات لمفيػػكـ التنميػػة المسػػتديمة كالمتكاصػػمة بأنيػػا
تعني القضاء عمى الفقر كتدعيـ كرامة اشنساف إكاعالء حقكقػو ،كتػكفير فػرص متسػاكية أمػاـ الجميػع عػف
طريػؽ الحكػػـ الصػػالح ،كالػذم يمكػػف عػػف طريقػو ضػػماف جميػػع الحقػكؽ االقتصػػادية كاالجتماعيػػة كالثقافيػػة
كالمدنية كالسياسية (نكزاف.)2019 ،
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 2.1.2التطور التاريخي لمتنمية المستدامة:
منذ أكثر مف  200سنة نشأت أكلى المسائؿ المتعمقة بتأثير التطكر الحضارم عمى البيئة كعمى
مكارد االرض ،كفيما يمي أىـ االحداث التي ساىمت في تطكير مفيكـ التنمية المستدامة (بكرصة عماف،
.)2018
 عػػاـ  :1972قػػدـ نػػادم ركمػػا كتػػاب بعن ػكاف ”حػػدكد النمػػك“ ،كالػػذم تضػػمف نمكذج ػان رياضػػيان لد ارسػػةخمسة متغيرات أساسية كىي استنزاؼ المكارد الطبيعية ،كالنمػك السػكاني ،كالتصػنيع ،كسػكء التغذيػة،
كتػػدىكر البيئػػة ،كاتجاىػػات ىػػذه المتغي ػرات كأثرىػػا عمػػى البيئػػة لمػػدة ثالثػػكف سػػنة مػػف عػػاـ -2003
.1973
 عػػاـ  :1972عقػػد مػػؤتمر سػػتككيكلـ المعنػػي بالبيئػػة البش ػرية كبحضػػكر  119دكلػػة ك 19ممثػػؿ مػػفالمنظمات الدكلية كيعتبر أكؿ مؤتمر حقيقي مكرس لمناقشة قضػايا البيئػة ،كالػذم نشػأ عنػو ”برنػامج
األمـ المتحدة لمبيئة  ،UNEPكتتمثؿ ميمتو في تػكفير القيػادة كتشػجيع الشػراكة فػي مجػاؿ االعتنػاء
بالبيئػػة ،كمسػػاعدة كتمكػػيف االمػػـ كالشػػعكب مػػف تحسػػيف نكعيػػة حيػػاتيـ دكف الحػػاؽ الضػػرر باألجيػػاؿ
المقبمة.
 عاـ  :1983أنشأت الجمعية العامة لامـ المتحدة ”المجنة العالمية لمبيئة كالتنمية“ كالتػي عرفػت فػيكقت الحؽ باسـ ”لجنة بركنتالند" كفي عاـ  1987قامت المجنة بنشػر تقريػر بركنتالنػد تحػت عنػكاف
”مستقبمنا المشترؾ“ ،كالذم بني عمػى مػا تػـ انجػازه فػي مػؤتمر سػتككيكلـ ،كقػدـ تعريفػان سياسػيان كبيػ انر
لجميػػع التعػػاريؼ المتعمقػػة فػػي التنميػػة المسػػتدامة حيػػث احتػػكل ىػػذا التعريػػؼ عمػػى مفيػػكميف اساسػػيف
كىمػػا مفيػػكـ (الحاجػػات) كخاصػػة الحاجػػات االساسػػية لفق ػراء العػػالـ كالتػػي ينبغػػي أف تعطػػي االكلكيػػة
المطمق ػػة كمفي ػػكـ (القي ػػكد) الت ػػي تفرض ػػيا ك ػػؿ م ػػف الدكل ػػة كالتكنكلكجي ػػا عم ػػى ق ػػدرة البيئ ػػة لالس ػػتجابة
لحاجات الحاضر كالمستقبؿ.
 عاـ  :1992عقد مؤتمر االمـ المتحدة المعنػي بالبيئػة كالتنميػة كالػذم عػرؼ باسػـ ”قمػة االرض فػيريػػك“ ،كالػػذم يعتبػػر حػػدثا تاريخيػػا ككانػػت أىػػـ نتائجػػو اعػػالف ريػػك كثيقػػة االجنػػدة  21كالمجنػػة المنيػػة
بالتنمية المستدامة.
 عاـ  :1997عقد مؤتمر كيكتك كالمعني بتغير المناح كالذم اتفقت فيو البمداف المتقدمة عمى أىداؼمحػ ػػددة لخفػ ػػض انبعاثػ ػػات الغػ ػػازات الدفيئػ ػػة ،كالػ ػػتحكـ فػ ػػي كفػ ػػاءة اسػ ػػتخداـ الطاقػ ػػة فػ ػػي القطاعػ ػػات
االقتصادية المختمفة ،كزيادة استخداـ نظـ الطاقة ،كالذم عرؼ فيما بعد باسـ ”برتكككؿ كيكتك“.
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 عاـ  :2000تـ عقد ”قمة االلفية“ في مدينة نيكيكرؾ ،كالتي اتفػؽ فييػا زعمػاء العػالـ عمػى األىػداؼاالنمائي ػػة لالفي ػػة كاعتب ػػر ع ػػاـ  2015كاط ػػار زمن ػػي لتحقيقي ػػا بينم ػػا اس ػػتخدـ ع ػػاـ  1990كنقط ػػة
مرجعية.
-

عاـ  :2002عقد ”مؤتمر القمو العالمي لمتنمية المستدامة“ في جكىانسػبرغ ،كقػد طػكرت ىػذه القمػو
مفيكـ التنمية المستدامة لمفيكـ أكثر انتاجيو الستكشاؼ العالقة ما بػيف التنميػة االقتصػادية كنكعيػة
البيئة ،كما جاءت لمؿء بعض الثغرات في ”كثيقة االجندة ”، 21كاالىداؼ االنمائية االلفية.

-

عاـ  :2005أصبح بركتكككؿ كيكتك حيز التنفيذ حكؿ تخفػيض االنبعاثػات المؤديػة إلػى االحتبػاس
الحرارم.

 عػػاـ  :2007انعقػػد المػػؤتمر الػػدكلي لمكاجيػػة التغي ػرات المناخيػػة بمدينػػة بػػالي بإندكنيسػػيا ،كتمحػػكرتنقاشػػات ىػػذا المػػؤتمر حػػكؿ العديػػد مػػف المشػػاكؿ البيئيػػة الخطي ػرة أىميػػا ارتفػػاع درجػػة ح ػ اررة االرض
بشكؿ كبير بسبب االحتباس الحرارم.
 عػػاـ  :2009عقػػد المػػؤتمر األكؿ ”لمبػػادرة االمػػـ المتحػػدة لمتنميػػة المسػػتدامة“ مػػف قبػػؿ االمػػيف العػػاـلامـ المتحدة باف كي  -مػكف فػي مدينػة نيكيػكرؾ ،كفػي كقػت الحػؽ تػـ عقػد الحػكارات العالميػة كػؿ
سنتيف ،بدءان مف الحكار العالمي سنة  2010في ”شيامف الصيف“.
-

عاـ  :2010انعقدت ”قمة المناخ بككبف ىاغف“ ،كناقشت القمة التغيرات المناخيػة االخيػرة ،ككيفيػة
مكاجية ظاىرة االحتباس الحرارم ككذلؾ سبؿ تحقيؽ تنمية عالمية مستدامة.

 عػػاـ  :2015اعتمػػدت قمػػة االمػػـ المتحػػدة لمتنميػػة المسػػتدامة قػ ار انر بعنػكاف ” .تحكيػػؿ عالمنػػا :جػػدكؿأعماؿ  2030لمتنمية المستدامة“ ،يشتمؿ عمى  17ىدؼ لمتنمية المستدامة ك 169غاية.

 3.1.2أىداف التنمية المستدامة حسب برنامج األمم المتحدة:
كما ذكر سػابقان ،فػي شػير أيمػكؿ مػف عػاـ  2015اعتمػدت قمػة األمػـ المتحػدة لمتنميػة المسػتدامة
قػ ار انر بعنػكاف :تحكيػؿ عالمنػا جػدكؿ أعمػاؿ  2030لمتنميػة المسػتدامة يشػتمؿ عمػى  17ىػدؼ لمتنميػة
المسػتدامة ك 169غايػة لمقضػاء عمػى الفقػر كعػدـ المسػاكاة كتحسػيف الصػحة كالتعمػيـ كتحقيػؽ النمػك
االقتصػادم مػف خػالؿ تييئػة فػرص عمػؿ مناسػبة كتػكفير طاقػة نظيفػة كميػاه كبنيػة تحتيػة إكانشػاء مػدف
مستدامة كحماية البيئة الطبيعية كالتنكع الحيػكم كالتصػدم لتغييػر المنػاخ فػي أجػكاء تتسػـ بالسػالـ كالعػدؿ
كتمثمت ىذه األىداؼ في التالي (برنامج األمـ المتحدة االنمائي في الدكؿ العربية:)2015 ،
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 .1القضاء عمى الفقر بجميع أشكالو في كؿ مكاف.
 .2القضاء عمى الجكع كتكفير األمف الغذائي كالتغذية المحسنة كتعزيز الزراعة المستدامة.
 .3الصحة الجيدة كالرفاه
 .4ضماف التعميـ الجيد المنصؼ كالشامؿ لمجميع كتعزيز فرص التعمـ مدل الحياة.
 .5تحقيؽ المساكاة بيف الجنسيف كتمكيف النساء كالفتيات.
 .6ضماف تكافر المياه كخدمات الصرؼ الصحي لمجميع إكادارتيا إدارة مستدامة.
 .7ضماف حصكؿ الجميع بتكمفة معقكلة عمى خدمات الطاقة الحديثة المكثكقة كالمستدامة.
 .8تعزيز النمك االقتصادم المطرد كالشامؿ كالمستداـ لمجميع ،كالعمالة الكاممة كالمنتجة ،كتكفير العمؿ
الالئؽ لمجميع.
 .9اقامة بنية تحتية قادرة عمى الصمكد ،كتحفيز التصنيع الشامؿ المستداـ لمجميع ،كتشجيع االبتكار.
 .10الحد مف انعداـ المساكاة داخؿ البمداف كفيما بينيا.
 .11جعؿ المدف كالتجمعات السكانية آمنة كقادرة عمى الصمكد كمستدامة.
 .12االستيالؾ كاالنتاج المسؤكليف.
 .13اتخاذ اجراءات عاجمة لمتصدم لتغير المناخ كآثاره.
 .14حفظ المحيطات كالبحار كالمكارد البحرية كاستخداميا عمى نحك مستداـ لتحقيؽ التنمية المستدامة
 .15حمايػػة الػػنظـ االيككلكجيػػة البريػػة كصػػيانتيا كتعزيػػز اسػػتخداميا عمػػى نحػػك مسػػتداـ ،كادارة الغابػػات
عمػى نحػك مسػتداـ ،كمكافحػة التصػحر ،ككقػؼ تػدىكر اال ارضػي كعكػس مسػاره ،ككقػؼ فقػداف التنػػكع
البيكلكجي.
 .16السالـ كالعدؿ.
 .17تعزيز كسائؿ التنفيذ كتنشيط الشراكة العالمية مف أجؿ التنمية المستدامة.
كيكضح الشكؿ ( )1.2أىداؼ التنمية المستدامة حسب قمة األمـ المتحدة لمتنمية المستدامة:
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شكل ( )1.2أىداف التنمية المستدامة

المصدر :برنامج األمـ المتحدة االنمائي في الدكؿ العربية2015 ،

 4.1.2المبادئ األساسية لمتنمية المستدامة:
يمكػف إجمػاؿ المبػادئ األساسػية لمتنميػة المسػتدامة التػي بػدكرىا تشػكؿ المقكمػات السياسػية
كاالجتماعية كاألخالقية كالبيئية شرسائيا كتأميف فعاليتيا كما يمي (طكيؿ ،2013 ،ص:)97
 .1التوازن بين التنميـة والبيئـة :حيػث ترتكػز التنميػة المسػتدامة عمػى تفيػـ العالقػة المتكاممػة كالمسػتمرة
بػيف التنميػة كالبيئػة ،ششػباع احتياجػات السػكاف مػف ناحيػة ،كم ارعػاة االعتبػارات البيئيػة مػف ناحيػة
أخػرل ،فمػكارد األ ارضػي كافيػة لمكاجيػة حاجػات كػؿ الكائنػات الحيػة ،إذا مػا أديػرت بكفػاءة كحكمػة
ككزعت بيف األجياؿ اؿ حاضر كالمستقبؿ ،بطريقة عادلة كىك ما يعرؼ باالستدامة.
 .2التخطـيط :ترتكػز التنميػة المسػتدامة عمػى التخطػيط السػميـ ،المبنػي عمػى البيانػات التػي تػكازف بػيف
االحتياجػات الحقيقيػة لمسػكاف ،كبػيف اشمكانيػات المجتمعيػة المتاحػة ،كاالسػتفادة الكاعيػة مػف ىػذه
اشمكانيات البشرية كالمادية التي يمكف إنتاجيػا فػي ضػكء أكلكيػات يتفػؽ عمييػا ،كت ارعػي التػكازف بػيف
مصػمحة الفػرد كالمجتمػع عمػى حػد سػكاء ،الػذم يتحقػؽ بعمميػة تقػكيـ المشػركعات كبػرامج التنميػة
المسػتدامة ،بيػدؼ التعػرؼ عمػى نػكاحي الضػعؼ كالعمػؿ عمػى تالفييػا ،كنػكاحي القػكة كالعمػؿ عمػى
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تنميتيا ،عمى أف تنجز ىذه العممية في كافة مراحؿ التخطيط كالتنفيذ كالمتابعػة ،مسػتخدميف فػي ذلػؾ
أسػمكب الػنظـ الفرعيػة كتكامميػا بيػدؼ المحافظػة عمػى حيػاة المجتمػع ،مػف خػالؿ االىتمػاـ بجميػع
جكانبيا االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية.
 .3المشـاركة الشـعبية :تعتمػد التنميػة المسػتدامة عمػى مشػاركة جميػع أفػراد المجتمػع فييػا ،ألنيػا تسػعى
لتنمية الناس مف خالؿ االستثمار في قدرات البشر ،كتكسيع نطػاؽ الخيػارات المتاحػة ليػـ سػكاء فػي
التعميـ أك الصحة أك الميارات ،حتى يمكنيـ العمؿ عمى نحك منتج كخالؽ ،كالتنمية مف أجؿ الناس
كالتي يكفؿ تكزع ثمػار النمػك االقتصػادم الػذم يحقػؽ تكزيػع كاسػع النطػاؽ كعػادؿ ،كالتنميػة بكاسػطة
الناس أم إعطاء لكؿ امرئ فرصة لممشاركة فييا ،بكفالة الحصكؿ عمى عمالة منتجة كمأجكرة.
 .4سياسـة الـوعي البيئـي والتنسـيق والتعـاون :إذا أردنػا الكصػكؿ إلػى تنميػة متكاصػمة ،عمينػا بػااللتزاـ
بأخالقيػات البيئػة الطبيعيػة كاالجتماعيػة كتنميتيػا مػف قبػؿ المجتمػع كالدكلػة ،كالػدعكة ليػا كمعاقبػة
المنحػرؼ عنيػا ،بتنميػة كعػي األفػراد كاتجاىػاتيـ اشيجابيػة كسػمككيـ االجتمػاعي نحػك الحفػاظ عمػى
البيئػة ،كترشػيد االسػتيالؾ كم ارعػاة المصػالح العامػة قبػؿ الخاصػة ،عػف طريػؽ التربيػة البيئيػة كنشػر
القيـ الجماليػة كاشنسػانية ،كنشػر القػيـ األخالقيػة كاشنسػانية التػي يمكػف تعمميػا مػف المػدارس كتطػكير
الميارات كقدرات التكاصؿ كالتفكير الناقد ،ككذلؾ الميارات االجتماعية الالزمة عمى تطبيؽ المعرفػة
فػي الكاقػع كاستكشػاؼ مكضػكعات بيئيػة عمػى جميػع المسػتكيات المحميػة كالدكليػة لتحقيػؽ التنميػة
المستدامة.

 5.1.2أبعاد التنمية المستدامة:
إف التنمية المستدامة ال تتحقؽ إال بتحقيؽ االندماج كالترابط الكثيؽ بيف ثالث عناصر أساسية،
كىي الجكانب االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية لمتنمية ،كأف إغفاؿ البعد االجتماعي أك البيئي ،يؤثر سمبان
عمػػى

البعػػد

االقتصػػادم ،كتتمثػػؿ أبعػػاد التنميػػة المسػػتدامة كمػػا ي ارىػػا (مسػػعكدم كآخػػركف)2019 ،

ك(فراحتية )2018 ،في التالي:
 .1البعد االقتصادي :ييدؼ إلى إيقاؼ تبديد المػكارد االقتصػادية الباطنيػة كالسػطحية ،كالحػد مػف التفػاكت
في المداخيؿ كالثركة ،فضالن عف االستخداـ العقالني كالرشيد لإلمكانيات االقتصادية ،إلى جانب ذلؾ
تيػتـ التنميػة المسػتدامة بالمسػاكاة بػيف الشػعكب كالػدكؿ فػي مسػتكل التنميػة االقتصػادية ،حيػث تشػير
المؤشػرات العالميػة إلػى أف شػعكب الػدكؿ المتقدمػة تػنعـ بػالثركة كالرفػاه االجتمػاعي ،كازديػاد مسػتكل
نمكىا االقتصادم ،مما أدل إلى تطكر أنماط اشنتاج كاالستيالؾ فييا ،كفي مقابؿ ذلػؾ تشػيد الػدكؿ
16

النامية تػدىكر كبيػر فػي مكاردىػا الطبيعيػة كت ارجػع أداء اقتصػادياتيا ،ممػا يػنعكس سػمبان عمػى الجانػب
االجتمػاعي لشػعكبيا مػف خػالؿ ارتفػاع معػدالت البطالػة كتػدني مسػتكل معيشػة أفرادىػا ،كذلػؾ نتيجػة
العتمادىػا عمػى االقتصػاد الريعػي ،كزيػادة اشنفػاؽ العسػكرم بػدالن مػف محاربػة الفقػر كاألزمػات
االقتصادية التي يعيشػيا كىػذا مػا يفػرض رشػادة اسػتخداـ ىػذه المػكارد بشػكؿ يػؤدم إلػى حمايػة البيئػة
كتحسف الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية لاجياؿ الحاضرة كالقادمة.
 .2البعد االجتماعي :يقكـ ىذا البعد عمى أساس مبدأ العدالة كالعكاقػب التكزيعيػة لمسياسػات ،كييػدؼ إلػى
إشػباع الحاجػات اشنسػانية كتحقيػؽ العدالػة االجتماعيػة كالػدخؿ الكػافي كتحسػيف المسػتكل المعيشػي
لافػراد ،كمػا يتعمػؽ ىػذا البعػد بالصػحة كالتربيػة كالسػكف كالعمػؿ ،كضػماف سػالمة أنظمتيػا اشنتاجيػة
التقميديػة كبيئتيػا االجتماعيػة ،كباألسػاس ييػدؼ إلػى تحسػيف العالقػة بػيف الطبيعػة كالبشػر ،كالػى
النيكض برفاىية الناس كتحسيف سبؿ الحصكؿ عمى الخدمات الصحية كالتعميمية األساسية ،كالكفػاء
بالحد األدنى مف معايير األمف ،كاحتراـ حقكؽ اشنساف.
 .3البعـد البيئـي :يقػكـ ىػذا البعػد عمػى أسػاس مبػدأ المركنػة أك قػدرة النظػاـ البيئػي عمػى المحافظػة عمػى
سػالمتو اشيككلكجيػة كقدرتػو عمػى التكيػؼ ،فػإذا مػا خسػرت تمػؾ الػنظـ مركنتيػا تصػبح أكثػر عرضػة
لمتيديػدات األخػرل ،ليػذا يتعػيف م ارعػاة الحػدكد البيئيػة بحيػث يكػكف لكػؿ نظػاـ بيئػي حػدكد معينػة ال
يمكػف تجازكىػا مػف االسػتيالؾ كاالسػتنزاؼ ،أمػا فػي حالػة تجػاكز تمػؾ الحػدكد فإنػو يػؤدم الػى تػدىكر
النظاـ البيئي ،كعمى ىذا األساس يجب كضع الحدكد أماـ االستيالؾ كالنمك السكاني كالتمكث كأنماط
اشنتاج البيئية ،كاستنزاؼ المياه كقطع الغابات كانجراؼ التربة.

 6.1.2الصعوبات التي تواجو تحقيق التنمية المستدامة:
عمى الرغـ مف قياـ الدكؿ بتقػديـ مجمكعػة مػف التكجييػات الخاصػة بسياسػة معالجػة الصػعكبات
التي تكاجو التنمية المستدامة ،إال أف ىناؾ مجمكعة مف المعكقات التي ال تزاؿ تكاجو التنمية المستدامة
كتحد مف تحقيقيا مثؿ (بيار:)2018 ،
 إعداد البرامج التنمكية كالصحية كالتعميمية لمشعكب األقؿ نمكان. إيجاد مصادر التمكيؿ الالزـ لتحقيؽ التنمية المستدامة. إيجاد مصادر ككسائؿ تمكيؿ جديدة لدعـ الدكؿ النامية. تػأميف مشػاركة كاممػة كفعالػة لمػدكؿ الناميػة داخػؿ م اركػز صػناعة القػرار كالمؤسسػات االقتصػاديةالدكلية كتعزيز الجيكد التي تيدؼ إلى جعؿ اقتصاديات الدكؿ أكثر شفافية.
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 تحقيػؽ التكامػؿ كتشػجيع االسػتثمار الػداخمي كاألجنبػي مػف خػالؿ إيجػاد شػراكة حقيقيػة بػيف الػدكؿالصناعية كالدكؿ النامية.
 التضػرر مػف اشجػراءات التػي يتخػذىا المجتمػع الػدكلي لمكاجيػة قضػايا البيئػة العالميػة كمسػؤكليةالمجتمع الدكلي في مساعدة الدكؿ المتضررة.
 حماية التراث الحضارم ككنو ييـ في التأكيد عمى الذاتية الثقافية كيحافظ عمى خصكصيتيا. نقؿ كتطكير التقنيات المالئمة لمبيئة كتشجيع الباحثيف كتكفير إمكانيات العمؿ العممي ليػـ باعتبػارهمػف أسػباب تطػكير العمػؿ التنمػكم كاسػتم ارره مػع ربطػو بتنميػة الػكعي كالتفكيػر فػي مجػاالت التنميػة
المستدامة.
كما استعرض بركاف كبميادم ( )2019التحديات التي تكاجو التنمية المستدامة ،كالتي اعتبرتيا
عكامالن كظركفان كاجبة التعامؿ معيا شيجاد الحمػكؿ المسػتدامة التػي تجػذب اتفػاؽ كتعبئػة جيػكد المجتمػع
الدكلي لتنفيذىا ،كىي كما يمي:
 عدـ االستقرار كاألمف السياسي. مشكمة الفقر كارتفاع نسبة األمية كالبطالة كتراكـ الديكف. ظػاىرة الجفػاؼ كالتصػحر الػذم تشػيده معظػـ منػاطؽ الػدكؿ الناميػة بمػا فييػا الج ازئػر كت ارجػع نسػبةمكارد المياه كتمكثيا.
 حداثة تجربة المجتمع المدني كعدـ مشاركتو الفعالة فػي المسػاىمة فػي كضػع كتنفيػذ االسػتراتيجياتالفعالة في التنمية المستدامة.
 غياب الديمقراطية كحقكؽ اشنساف خاصة منيا المرأة تزايد السكاف بنسبة مذىمة مع االستمرار في اليجػرة مػف الريػؼ إلػى المػدف الحضػرية ممػا يػؤدم إلػىاالنعكاسػات السػمبية عمػى الجانػب األيككلػكجي إلػى جانػب التػأثير عمػى الم ارفػؽ كالخػدمات كتمػكث
اليكاء كتراكـ النفايات.
 مشاكؿ التمكيؿ الكتساب التكنكلكجيا الحديثة كالمخترعة لمتنمية المستدامة. نقص اشعالـ كالتحسيف بمزايا التنميػة المسػتدامة كبالحفػاظ عمػى البيئػة خصكصػان ،كيرجػع ىػذا إلػىدكر
 الدكلة كالمجتمع المدني في القياـ بذلؾ ألف البيئة مسؤكلية الجميع دكف استثناء. غياب التشريع يجبر األعكاف االقتصادييف عمى اشفصاح بنتائج أنشطتيـ االجتماعية كالبيئية.18

 محدكدية أماكف جمع النفايات الصناعية كقدرات معالجتيا. ضعؼ اشعانات المكجية لكضع أنظمة إدارة مطابقة لممكاصفات القياسية الدكلية. نقػص التكػكيف فػي مجػاؿ البيئػة كالتنميػة المسػتدامة ،باسػتثناء بعػض الػدفعات عمػى مسػتكل بعػضالجامعات كالمراكز التككينية المخصصة.

 2.2أىداف التنمية المستدامة فيما يتعمق بالعمل الالئق:
يسعى أىداؼ التنمية المسػتدامة فيمػا يتعمػؽ بالعمػؿ الالئػؽ إلػى تعزيػز النمػك االقتصػادم المطػرد
كالشػػامؿ لمجميػػع كالمسػػتداـ ،كالعمالػػة الكاممػػة كالمنتجػػة ،كتػػكفير العمػػؿ الالئػػؽ لمجميػػع" .كحيػػث إنػػو مػػف
المنتظر أف تزداد البطالة خالؿ السنكات المقبمة ،كأف يقع المزيد في شرؾ الكظائؼ اليشة كغير المستقرة
فإف ىذا اليدؼ يعكس شكاغؿ الحككمات كالشعكب في جميع أنحاء العالـ (أكريميك باريسكتك.)2015 ،

 1.2.2أولويات التنمية المستدامة فيما يتعمق بالعمل الالئق:
يشػػمؿ اليػػدؼ  8مػػف أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة بالنسػػبة لمنظمػػة العمػػؿ الدكليػػة األكلكيػػات التاليػػة
(أكريميك باريسكتك:)2015 ،
 تحقيؽ العمالة الكاممة كالمنتجة كتكفير العمؿ الالئؽ. تقميص فجكة األجكر بيف الجنسيف كبطالة الشباب. إنياء جميع أشكاؿ عمؿ األطفاؿ إكاضفاء الطابع الرسمي عمى االقتصاد غير الرسمي. تشجيع المؤسسات المتناىية الصغر كالصغيرة كالمتكسطة الحجـ. -حماية حقكؽ العمؿ كتعزيز بيئات عمؿ تكفر السالمة كاألمف.

 2.2.2تمكين الناس من خالل العمل الالئق والعمالة الكاممة والمنتجة:
تتمثؿ رؤية  2030لبرنامج االمـ المتحدة فػي عػالـ مػف االحتػراـ الكامػؿ لحقػكؽ االنسػاف كك ارمػة
االنساف كسيادة القانكف كالعدالة كالمساكاة كعدـ التمييز ،كفي احتراـ العرؽ كاالثنيػة كالتنػكع الثقػافي ،كفػي
تكافؤ الفرص ،مما يسمح بتحقيؽ االمكانيات البشرية تحقيقان يمكف أف يساىـ في االزدىار كالتطكر حيث
إف رؤيػػة  2030لبرنػػامج االمػػـ المتحػػدة تػػدعك ضػػمنيان الػػى التحقيػػؽ الكامػػؿ كالشػػامؿ لمعدالػػة االجتماعيػػة
كالتي تتمثؿ في القدرات االجتماعات كاالقتصادية لشعكب العالـ ،باشضافة الى ذلؾ كضػع حػدكد لجميػع
اشػ ػػكاؿ التميي ػ ػز كالحقػػػكؽ األساس ػ ػية لمعمػ ػػؿ كتحقيػ ػػؽ المبػ ػػادئ ،حي ػػث يقتضػػػي م ػػف ذل ػػؾ تمكػػػيف األف ػ ػراد
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بالمجتمعػػات كضػػماف الشػػمكلية كالمسػػاكاة فػػي تعزيػػز التحػػكؿ الييكمػػي المسػػتداـ كالػػذم ينػػتيض باشنتاجيػػة
كيتناس ػػب م ػػع تكزي ػػع المكاس ػػب بالتس ػػاكم ع ػػالكة عم ػػى ذل ػػؾ تييئ ػػة الظ ػػركؼ الت ػػي تتناس ػػب م ػػع اس ػػتدامة
المنشةت كمف ثـ تمكيف العماؿ في تحقيؽ كامؿ شمكانياتيـ.
كيعنػػي تمكػػيف األفػراد بػػالمجتمع عػػدـ تػػرؾ أحػػد مػػنيـ عمػػى قارعػػو الطريػػؽ كايجػػاد الفػػرص الكافيػػة
لتضمينيـ في العمؿ مع التمتع الحقيقي بالحقكؽ كتطبيؽ المعايير التي تنص عمييا القػكانيف كالتشػريعات
كبير اذا تطمب االمر  9أعكاـ شعػادة معػدؿ البطالػة العػالمي الػى مسػتكاه قبػؿ األزمػة
حيث يبقى التحدم ا
 ،2008باشضافة الى  172مميكف عاطؿ عف العمؿ في العاـ  ،2018حيث بمغػت القػكل العاممػة عمػى
المستكل العالمي بما يشمؿ طالب العمؿ المحتمميف المكجكديف حيث أف  140مميكف عامػؿ اضػافي ممػا
يعني تصػنيؼ مػا مجمكعػو  312مميػكف شػخص فػي بنػد تقػص اسػتخداـ األيػدم العاممػة كمػف بػيف ىػؤالء
الذيف يعممكف ،ىناؾ أكثر مف  %60يعممكف في العمالػة الغيػر المنظمػة ،كغالبػا مػا يفتقػركف الػى كسػائؿ
الحماية االجتماعية كالحكار االجتماعي ،حيث سػجؿ فقػر العػامميف تراجعػا كبيػ ار كلكنػو اليػزاؿ منتشػ انر فػي
بعػص مػػف المنػػاطؽ كفػي كافػػة أنحػػاء العػالـ ،حيػػث يعػػيش  265مميػكف عامػػؿ مػػع أسػرىـ فػػي فقػػر شػػديد،
كيشارؾ أقؿ مف نصؼ مجمػكع النسػاء فػي سػف العمػؿ  %48فػي سػكؽ العمػؿ بالمقارنػة مػع ثالثػة أربػاع
الرجاؿ في سف العمؿ (.)ILO, 2019
كيكفر العمؿ الالئؽ الكسائؿ الكفيمة بتحقيؽ التنمية المستدامة ككذلؾ الكرامة االنسانية ككثيػ انر مػا
ينعكس ذلؾ عمى نكع كظػركؼ العمػؿ السػائد ،ككفقػان يخػر التقػديرات الصػادرة عػف منظمػة العمػؿ الدكليػة
حيث يمقى  2.8مميكف عامؿ تقريبا حتفيـ كػؿ سػنو بسػبب الحػكادث المينيػة كاالمػراض المرتبطػة بالعمػؿ
في حيف أف اكثر مف  380.000حالة كفاة %13.7 ،تنتج عػف الحػكادث المينيػة كتشػير التقػديرات الػى
أف  374مميكف عامؿ يتعرضكف سنكيا شصابات غير مميتو كلكف يمكف اف يتسبب ذلؾ الى العديػد مػف
االصػابات الخطيػرة ،كالتػي تػؤثر عمػى قػدرة العمػاؿ عمػى الكسػب عمػى المػدل الطكيػؿ ( Hämäläinen,
.)2017

 3.2.2توفير الفرص لمجميع والحد من انعدام المساواة ووءع حدود لمتمييز:
لمػػا كػػاف انعػػداـ المسػػاكاة فػػي المػػداخؿ الناتجػػة عػػف عػػدـ المسػػاكاة كتكػػافؤ الفػػرص كذلػػؾ نتيجػػة
لاشػػكاؿ المختمفػػة مػػف التمييػػز ،فػػإف غايػػات اليػػدؼ  10مػػف أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة تػػدعك إلػػى اتخػػاذ
تدابير اقتصادية مناىضة لمتمييػز كتنظيميػة كنشػطة عمػى السػكاء شتاحػة المزيػد مػف سػبؿ الحصػكؿ عمػى
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الفػػرص ،كتكاجػػو النسػػاء كالفتيػػات كالمعكقػػكف كالشػػعكب االصػػمية كاالشػػخاص المصػػابكف بفيػػركس نقػػص
المناعػػة البش ػرية أك االيػػدز كالميػػاجركف تحػػديات عديػػدة حيػػث يتكالػػد الفقػػر كانعػػداـ المسػػاكاة تكالػػدان ذاتي ػان
عبر ابعادىما المتعددة كيتجمياف كثغره في الميارات كالتعمػيـ كتقػديـ الخػدمات الصػحية كطػركؼ المعيشػة
كالعمػػؿ كفػػرص العمػػؿ كامكانيػػة الكصػػكؿ إلػػى الم ػكارد .كتمتػػد االثػػار الضػػارة لعػػدـ المسػػاكاة إلػػى تماسػػؾ
المجتمعػػات كتقػػكض اسػػتدامة اقتصػػاداتيا .إف الحػػد مػػف أكجػػو انعػػداـ المسػػاكاة داخػػؿ البمػػداف كفيمػا بينيػػا،
ىػػك المبتغػػى مػػف ىػػذا اليػػدؼ أم اليػػدؼ  10مػػف أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة ،كمػػف غايػػات عديػػدة تنػػدرج
ضمف أىداؼ التنمية المستدامة ذات الصمة (الكثيقة .)HL/329.GB/

 4.2.2التحديات المحددة المماثمة أمام تكافؤ الفرص:
ي ػػدعـ الي ػػدؼ  8كاليػػػدؼ  10م ػػف أى ػػداؼ التنميػػػة المس ػػتدامة كالي ػػدؼ  5بشػ ػػأف المس ػػاكاة ب ػ ػيف
الجنسيف في تحديد األكلكيات كالكسائؿ الكفيمة بتحقيؽ المساكاة بيف الجنسيف ،حيث ال يزاؿ ىنػاؾ العديػد
مف الثغرات بيف الجنسيف قائمة في مجاالت التعمػيـ لمحصػكؿ عمػى ميػارات العمالػة كالمشػاركة فػي القػكل
العاممة كالتحيز الميني ككذلؾ في االجكر بالنسبة لمعمؿ المماثؿ (الكثيقة .)HL/329.GB/
كتتمثؿ إحدل نتائج الفصؿ بيف الجنسيف في المينػة كالقطػاع كالتمييػز فػي مكػاف العمػؿ كالقكالػب
النمطية ،في كجػكد ثغػرة االجػكر بػيف الجنسػيف المسػتمرة ككاسػعة االنتشػار ،كفػي معظػـ البمػداف ،كال سػيما
البمػػداف ذات معػػدالت مشػػاركة الم ػرأة المنخفضػػة فػػي العمالػػة بػػأجر ،عػػادة مػػا تكػػكف كظػػائؼ الم ػرأة ذات
خصائص مختمفة عف كظائؼ الرجؿ .كبمجرد إزالة "االثار" الناجمة عف ىذه العناصر ،فإف ثغرة االجكر
بيف الجنسيف عمى المستكل العالمي ،المقٌدرة باستخداـ متكسط االجكر عف الساعة ،التي تتجاكز .%19
حيػػث يكاجػػو األشػػخاص ذكم االعاقػػة تحػػديات إضػػافية فػػي تحقيػػؽ كامػؿ طاقػػاتيـ ال بػػد مػػف بػػذؿ
المزيػػد مػػف الجيػػكد لتػػكفير فػػرص العمػػؿ الالئػػؽ ليػػـ حيػػث تبمػ مسػػتكيات عمالػػة االشػػخاص ذكم االعاقػػة
نصػػؼ مسػػتكيات عمالػػة االشػػخاص األصػػحاء فػػي المتكسػػط كظػػركؼ عمميػػـ أسػػكء مػػف ظػػركؼ عمػػؿ
نظرائيـ غير المعكقيف ،كىناؾ حاجة إلى إيجاد بيئة تشريعية كسياسية أكثر مؤاتاة لمقضاء عمى الحكاجز
الماديػػة كالسػػمككية التػػي اؿ ي ػزاؿ يكاجييػػا االشػػخاص ذكم االعاقػػة فػػي كثيػػر مػػف االحيػػاف لتزكيػػد فػػرص
متسػػاكية ليػػـ لمكصػػكؿ الػػى الميػػارات التػػي يتطمبيػػا سػػكؽ العمػػؿ مػػف أجػػؿ تحسػػيف احصػػائيات العمالػػة
المص ػػنفة حس ػػب طبيع ػػة االعاق ػػة كاـ ي ػػدعـ الت ػػدابير التشخيص ػػية كالسياس ػػية الداعم ػػة ،كال يػ ػزاؿ الس ػػكاف
األصميكف ممثميف تمثيالن غير متناسب في صفكؼ الفقراء في جميع أنحاء العالـ ،كيتطمب ذلؾ عدـ ترؾ
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أحػػد عمػػى قارعػػة الطريػػؽ" إيػػالء اىتمػػاـ خػػاص لمشػػعكب االصػػمية فػػي التػػدخالت االنمائيػػة كمشػػاركتيا فػػي
صنع القرار كدعـ مبادراتيا كأكلياتيا االنمائية ،كيدفع أثر تغيػر المنػاخ كتقمػص القػدرة عمػى الكصػكؿ إلػى
المػكارد الطبيعيػػة ،كأ ارضػػي السػػكاف األصػػمييف إلػػى العمػػؿ فػػي االقتصػػاد غيػػر المػػنظـ حيػػث يشػػتد احتمػػاؿ
تعرضيـ لمتمييز كالعمؿ الجبرم كمخػاطر الصػحة السػالمة المينيػة كأنػكاع أخػرل مػف أشػكاؿ العمػؿ غيػر
المقبكلة (اتفاقية الشعكب االصمية كالقبمية 88 ،بمدا ( 8919رقـ .))819

 5.2.2تخفيف انعدام المساواة في المداخيل التي تتناسب مع دعم الفرص:
اف انعداـ المساكاة في األجكر ىك مف العكامؿ التي تساىـ بشكؿ كبير في االتجػاه العػاـ النعػداـ
المسػػاكاة فػػي المػػداخيؿ فػػي جميػػع انحػػاء العػػالـ ،كفػػي عػػاـ  2010حصػػمت نسػػبة  %10مػػف العمػػاؿ ذكم
االجكر العالية في أكركبا عمػى  %25.5مػف مجمػكع األجػكر ،فػي حػيف حصػؿ  %50مػف العمػاؿ الػذيف
يتقاضكف أجكر أقؿ مف  ،%30كفي العديد مف البمداف غالبا يككف الدخؿ المنخفض ،حيث تعتمد األسر
عمى عائدات العمؿ لمحساب الخاص التػي تػدرىا أنشػطة متدنيػة االنتاجيػة كفػي ظػركؼ استضػعاؼ ،ممػا
يسػػاىـ فػػي الفقػػر كانعػػداـ المس ػاكاة داخػػؿ البمػػداف كفيمػػا بينيػػا ،كعمػػى مسػػتكل السياسػػات الماليػػة كاألجػػكر
كالحماي ػػة االجتماعي ػػة حي ػػث يمك ػػف لمسياس ػػات المالي ػػة (لإليػ ػرادات كالمص ػػركفات عم ػػى السػ ػكاء) كسياس ػػة
الحماية االجتماعية أف تخفؼ مف آثار تزايد انعداـ المساكاة كطابعيا الذاتي لالسػتدامة مػف خػالؿ تمكػيف
النػػاس مػػف الكصػػكؿ الػػى المػكارد التػػي يمكػػف أف تعػػزز قػػدرتيـ عمػػى الصػػمكد كأف تسػػتحدث فػػرص العمػػؿ
كالتعمـ كالحراؾ الجغرافي كاألنشطة (.)ILO, 2019

 6.2.2تعزيز اإل نتاجية وبناء القدرات المنتجة
يعتمػػد النمػػك المسػػتداـ كتكليػػد العمالػػة الكاممػػة كالمنتجػػة عمػػى التحػػكؿ االقتصػػادم المسػػتداـ بيئي ػان
اجتماعيان عمى القدرات االنتاجية لالقتصاديات كيجب معالجة نمك االنتاجيػة عمػى نطػاؽ االقتصػاد كعمػى
مستكل القطاع مف خالؿ تييئة بيئة مالئمة لالعماؿ تعزز االستثمار كالنمػك كاسػتحداث العمالػة كالتحػكؿ
الييكم ػػي ال ػػداعـ لمنم ػػك .كت ػػكفر س ػػبؿ حص ػػكؿ المنش ػػةت الص ػػغيرة كالمتكس ػػطة عم ػػى االئتم ػػاف أم ػػر حاس ػػـ
السػ ػػتم ارريتيا كاسػ ػػياميا فػ ػػي النمػ ػػك كالعمالػ ػػة كىػ ػػك مػ ػػا يمكنيػ ػػا مػ ػػف االسػ ػػتثمار فػ ػػي راس المػ ػػاؿ كاعتمػ ػػاد
تكنكلكجيػػات جديػػدة كالمسػػاىمو فػػي تكسػػيع نطػػاؽ قػػدرات العمػػاؿ ،كينبغػػي أف تعػػزز السياسػػات االنمائيػػة
الكطنية كأطر التجارة كالتمكيؿ الدكلية ،االصالحات المؤسسية كالسياسية كالتنظيمية المكجيو نحك تعزيػز
نمػػك انتاجيػػة القطاعػػات كنقػػؿ التكنكلكجيػػا كتكييفيػػا كركح تنظػػيـ المشػػاريع كسػػبؿ الحصػػكؿ عمػػى التمكيػػؿ
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إكاضػػفاء السػػمة المنظمػػة عمػػى االقتصػػاد غيػػر المػػنظـ ،مػػع التركيػػز عمػػى تعزيػػز العمػػؿ الالئػػؽ (الكثيقػػة/
.)HL/329.GB

 7.2.2بناء القدرات اإل نتاجية من خالل الميا ارت
يمػػر عػػالـ العمػػؿ بتغي ػرات تحكيميػػة جكىريػػة كمت ازيػػدة .كتطػػرح ىػػذه االتجاىػػات  -بمػػا فػػي ذلػػؾ
االتجاى ػػات التكنكلكجي ػػة ف ػػي تنظ ػػيـ العم ػػؿ كتح ػػديات ىائم ػػة أم ػػاـ نظ ػػـ التعم ػػيـ كالت ػػدريب التقميدي ػػة حي ػػث
التصدم ليذه الشكاغؿ البد مف أف تتكيؼ نظـ التعميـ كالتدريب كأف تصبح أكثر مركنة كتنكعان مف حيث
خيػػارات الػػتعمـ كمسػػاراتو كتصػػبح ميػػارات العمػػؿ األساسػػية مثػػؿ التفكيػػر كالنقػػاد كالتعػػاكف كاالبػػداع كحػػؿ
المشػػاكؿ عناص ػػر أكث ػػر حيكيػػة لتمك ػػيف أفػ ػراد المجتم ػػع مػػف التنق ػػؿ ب ػػيف الميػػف كالكظ ػػائؼ كاالنتق ػػاؿ م ػػف
االقتصػػادم غيػػر المػػنظـ الػػى االقتصػػاد المػػنظـ كمػػع تسػػارع كتيػره التغيػػر التكنكلػػكجي كنطاقػػة كاالعتػراؼ
المتزايد في أىمية التعمـ المتكاصؿ لمحاجو مف الزيادة في االبتكارات لتشجيع التدريب كتكفيره لمجميع.

 8.2.2االستثمار من أجل استحداث العمالة والمباشرة غير المباشرة
تعتبػػر البنيػػة التحتيػػة الماديػػة كالرقميػػة شػػرطان أساسػػيان لتعزيػػز التكاصػػؿ كتكسػػيع النطػػاؽ باألس ػكاؽ
كدعـ النمك االقتصادم كالتنمية االجتماعية كالمستداميف كمف ثـ ارسػاء تحسػيف نكعيػة الحيػاة ،لػذلؾ فػاف
كسائؿ النقؿ أك غير ذلؾ مػف البنػى التحتيػة الزراعيػة المنتػو كالمرتبطػو بالبيئػة بمػا فػي ذلػؾ شػبكات الػرم
كالحفاظ عمى المياة كحماية المنحػدرات كتحسػيف اال ارضػي كتػدابير الحمايػة تنطػكم عمػى امكانيػات تػكفير
المنافع االقتصادية كفي الكقت نفسو ايضا حماية البيئة كالحد مف الفقر كالبني التحتية التي يمكف تنفيذىا
باس ػػتخداـ ال ػػنيج كثيف ػػة العمال ػػة كالتكنكلكجي ػػات القائم ػػة عم ػػى المػ ػكارد المحمي ػػة ت ػػكفر المن ػػافع االقتص ػػادية
كالمباشرة كالغير مباشرة كتحمي البيئة.

 9.2.2بناء المؤسسات وتعزيز السياسات الشاممة
يتطمب تشجيع قياـ مجتمعات مسالمة كعادلة كحاضنة لمجميع ،بما فييا مؤسسات سػكؽ العمػؿ،
التػي تضػػمف االمػف االقتصػػادم كتكػػافؤ الفػرص كالحريػػة كالك ارمػة لمجميػػع .كتعتبػػر مؤسسػات سػػكؽ العمػػؿ
مثػػؿ المؤسسػػات الداعمػػة لمتنظػػيـ كمنظمػػات أصػػحاب العمػػؿ كمنظمػػات العمػػاؿ كاالتفاقيػػات كنظػػـ كادارة
العمػػؿ كتفتػػيش العمػػؿ حجػػر األسػػاس الػػذم تنبػػى عمييػػا المجتمعػػات العادلػػة كيجػػب أف تسػػتند السياسػػات
االنمائية الشاممة إلى الحكار االجتماعي كالتشخيصات كالحمكؿ الخاصة بكؿ بمد كيمكف ألطر السياسات
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المتك اممة لمنمك كالعمالة ،المكرسة في االستراتيجيات االنمائية الكطنية كالقائمػة عمػى الحػكار االجتمػاعي،
أف تعالج أىدافا انمائية متعددة السياقات كتضيؼ مزيد مف التركيز عمى المجمكعات المستيدفة (الكثيقة/
.)HL/329.GB

 3.2ريادة االعمال
لقػد أصػبحت ريػادة األعمػاؿ متطمػب أساسػي تسػعى مؤسسػات كثيػرة إلػى الكصػكؿ إلييػا ،كمػف
العكامؿ التي ساىمت في ازدياد دكر األفكار الريادية كتطمبت إشراؾ الجميع بتنػكعيـ الثقػافي كالحضػارم
لغػرض تبنػي النجػاح كالتقػدـ ،كالتطػكر فػي التكنكلكجيػا كتقػدـ االتصػاالت كازديػاد فعاليتيػا كزيػادة حػدة
المنافسة بيف المؤسسات لمكصكؿ إلى الميزة التنافسية ،ففي المؤسسات تعتبر الريادة سمة ضركرية ليس
فقط لنجاحيا بؿ كالستمرار ىذا النجاح كالحفاظ عمى مستكل االسػتقرار داخػؿ المؤسسػة (عمػار،2016 ،
ص.)2
كما أف المنظمة الريادية البد مف أف يتكفر فييا المكظفكف الرياديكف الذيف لف يككف ىنػاؾ ابػداع
مف دكنيـ ،فالريادم ىك ذلؾ الشخص الذم يبنى كيبتكر شيئا ذا قيمة مف ال شيء كاالستم اررية في أخػذ
الفرص المتعمقة بالمكارد كااللتزاـ بالرؤيا ككذلؾ أخذ عنصر المخاطرة (السكارنة ،2008 ،ص)43
كفي ظؿ العكلمة االقتصادية المستمرة كالمتزايدة ،أصػبحت فكػرة الريػادة المتعمقػة مكضػكع اىتمػاـ
القادة كالمدراء ليس فقط في مجاؿ فيميـ لممكضكع بؿ القػدرة عمػى كضػع االسػتراتيجيات المناسػبة لنجػاح
المنظمات كاستمرار التميز المؤسسي فييػا ،إذ مثمػت الريػادة أحػد الميػزات التنافسػية لمنظمػات اليػكـ كلكػي
تػنجح المنظمػة يجػب أف تضػع الرؤيػة التػي تشػجع عمػى النمػك باألعمػاؿ الرياديػة (اسػماعيؿ،2010 ،
ص.)66

 1.3.2مفيوم ريادة األعمال:
عمميػػة تكػػكيف شػػيء مػػا جديػػد مػػع افت ػراض لممخػػاطر كالعكائػػد إال أنيػػا عمميػػة تكػػكيف شػػيء مػػا
مختمػػؼ ذك قيمػػة عػػف طريػػؽ تك ػريس الكقػػت كالجيػػد الضػػركرم بػػافتراض مخػػاطر ماليػػة كسػػيككلكجية
كاجتماعيػػة مصػػاحبة ،كجنػػي العكائػػد الماليػػة الناتجػػة .كيتكػػكف مفيػػكـ الريػػادة مػػف ثالثػػة أبعػػاد (الػزيف،
 ،2010ص:)4
 االبتكاريـة :كتمثػؿ الحمػكؿ اشبداعيػة غيػر المألكفػة لحػؿ المشػكالت كتمبيػة الحاجػات ،كالتػي تأخػذ
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صيغان مف التقنيات الحديثة
 المخـاطرة :كىػي مخػاطرة عػادة مػا تحتسػب كتػدار ،كتتضػمف الرغبػة لتػكفير مػكارد أساسػية السػتثمار
الفرصة مع تحمؿ المسؤكلية عف الفشؿ ككمفتو.
 االستباقية :كتتصؿ بالتنفيذ مع العمؿ في أف تككف الريادة مثمرة.
كىي عممية إنشاء شيء جديد ذك قيمة كتخصيص الكقت كالجيد كالمػاؿ الػالزـ لممشػركع كتحمػؿ
المخاطر المصاحبة كاستقباؿ المكافئة الناتجة بما يحدث تراكـ الثركة (.)Rahman, 2011
كيعك ػػس س ػػمكؾ ارئ ػػد االعم ػػاؿ ن ػػكع الق ػػدرة الت ػػي لدي ػػة لكض ػػع مينت ػػو كمكقف ػػة الم ػػالي ف ػػي الكاق ػػع
كالمخاطرة عف طريؽ تطبيؽ فكرتو ككضعيا محؿ التنفيذ كذلؾ عف طريؽ بذؿ المزيػد مػف الكقػت كالجيػد
كراس المالي في مخاطرة غير مضمكنو (.)Petres, 2018
كيرل الرميدم ( )2018بأف ريادة األعماؿ مجمكع االجراءات الالزمة شيجػاد شػيء مختمػؼ ذم
قيمة مػف خػالؿ تكػريس الكقػت كالجيػد الالزمػيف لػذلؾ ،مػع األخػذ فػي االعتبػار المخػاطرة المحسػكبة لػذلؾ
لمحصكؿ عمى مكتسبات مادية أك تحقيؽ الرضا الفردم بيدؼ الكصكؿ لمنظمة قادرة عمى دعـ االبتكػار
بشكؿ مستمر.

 2.3.2أىمية ريادة األعمال:
إف لريػػادة منظمػػات األعمػػاؿ أىميػػة كبي ػرة لػػيس عمػػى محتػػكل المنظمػػة فقػػط ،إكانمػػا يػػنعكس عمػػى
مس ػػتكل االقتص ػػاد الكم ػػي ،كتمك ػػف أىمي ػػة ري ػػادة األعم ػػاؿ ف ػػي النق ػػاط التالي ػػة (الحدي ػػدم كس ػػعد،2016 ،
ص:)341
 .1النشاط الريادم كةلية تغيير كتطكير كالتجديد االستراتيجي.
 .2تعػػد أحػػد مػػدخالت عمميػػة اتخػػاذ الق ػرار المتعمػػؽ باالسػػتعماؿ األفضػػؿ لمم ػكارد المتاحػػة لمكصػػكؿ إلػػى
اطالؽ المنتج أك الخدمة الجديدة ،ككذلؾ الكصكؿ إلى تطكير طرؽ كأساليب جديدة لمعمميات.
 .3تستعمؿ أساسيات اشدارة في الكقت الذم يتـ فيو تحديد نمط سمكؾ الريادم ،إذ يتحدل البيركقراطيػة
كيشجع عمى اشبداع.
 .4تككف مسؤكلة عف تحفيز كتشػجيع اشبػداع داخػؿ المنظمػة بكاسػطة اختيػار الفػرص الجديػدة كتنفيػذىا
كاستغالؿ كاكتساب المكارد ألجؿ إنتاج خدمات جديدة.
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 .5تتضػػمف ريػػادة المنظمػػة مجمكعػػة مػػف المكاقػػؼ كاشج ػراءات المتنكعػػة كالتػػي تعػػزز قػػدرتيا عمػػى تبنػػي
المخاطرة كالتمسؾ بالفرص كاشبداع.
 .6تعتبر ذات تأثير ايجابي جدان عمى االقتصاد كعمى المجتمع ،فيي تساعد عمى االستقرار.
 .7تعتبر سمة ىامة كاستراتيجية لمنمك كالميزة التنافسية.
 .8تككف فرصة لجني األرباح كالمساىمة في المجتمع مف خالؿ ما تقدمو المنظمة مف خدمات ليا.

 3.3.2أىداف ريادة األعمال:
تسعى المؤسسات الريادية لتحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ يمكف اجماليا مف خػالؿ التػالي (المػكح،
:)2017
 تحسيف الكضع الحالي كالمستقبمي لمشركة.
 التكظيؼ الذاتي حيث تكفر لمريادم مزيد مف فرص العمؿ التي ترضي كتناسب القكل العاممة.
 زيادة الدخؿ أك النمك االقتصادم.
 التشػجيع عمػى تصػنيع المػكارد المحميػة فػي صػكرة منتجػات نيائيػة سػكاء لالسػتيالؾ المحمػى أك
لمتصدير.
 السعي إلى إنتاج المزيد مف السمع مع خمؽ أسكاؽ جديدة.
 التأكيد عمى استخداـ التكنكلكجيا الحديثة في الصناعات الصغيرة لزيادة اشنتاج.
 التقميؿ مف ىجرة الخبراء بتكفير مناخ محمي جديد لريادة اشعماؿ.
 تييئة المناخ العاـ لممارسة ريادة األعماؿ عمى مستكل التنظيـ المؤسسي.
 إقامة المشركعات الجديدة أك استقالؿ المشركعات الجديدة ،أك الكحدات داخؿ المنظمات.
 تشجيع كتبني المبادرات التي يقدميا العاممكف في التنظيـ المؤسسي.
 إعادة التفكير في تكجيات الشركة كالفرص المتاحة ليا أك ما يسمى بالتجديد االستراتيجي.

 4.3.2أنواع رياده االعمال:
تتمثؿ أنكاع ريادة األعماؿ باألنكاع التالية (:)Blanchard, 2013
 ريادة االعماؿ الصغيرة :ىػي المشػاريع التػي تكػكف عػادةن فرديػة ،كال يسػعى أفرادىػا الػى تحقيػؽ أربػاح
عاليػػة كال االسػػتثمار فػػي أم ػكاؿ ضػػخمة كلكػػف تغطػػي التكػػاليؼ األساسػػية كتضػػمف ليػػـ تحقيػػؽ دخػػؿ

كافي لمعيشتيـ.
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 ريادة االعماؿ لمشركات الكبيرة :ىك النمك كالتطكر لمنػكع السػابؽ مػف مميػزات ريػادة االعمػاؿ ،بحيػث
تتكجو الشركات في ىذا النكع الى إنشاء منتجات كخدمات جديدة حسب أذكاؽ المستيمكيف.
 ريػػادة االعمػػاؿ القابمػػة لمتطػػكير :تسػػعى الشػػركات فػػي ىػػذا النػػكع الػػى تحقيػػؽ عائػػدات كبي ػرة كالتكسػػع
بشكؿ أسرع ،تتمقى الشركات في ىذا النكع تمكيالن مف أصحاب رؤكس األمكاؿ فيصبح لػدييا الحػافز
لتحقيؽ تكسع كنجاح أكبر.
 المشػاريع االجتماعيػػة :فػي ىػػذا النػػكع مػػف األعمػػاؿ تميػؿ المشػػاريع الػػى حػػؿ المشػػكالت فػػي المجتمػػع
كعادة ما تكػكف مشػاريع غيػر ربحيػة كلػدييا عناصػر مختمفػة .حيػث يكػكف اليػدؼ إنسػاني فػي أغمػب
األحياف.
 ريادة األعماؿ المبتكرة :يسعى ركاد األعماؿ في ىذا النكع الى تقػديـ خػدمات كمنتجػات جديػدة كميػان،
كما يميمكف الى دائمان الى التميز عف األخريف في المنتجات التي يبتكركنيا.
 ريادة االعماؿ لمباحثيف :يقكـ ىذا النكع مف األعماؿ عمى البحث كالتخطيط الجيد قبؿ البدء بإطالؽ
المشركع ،يميؿ ىذا النكع الى عميمة اجرار األبحاث التي تساعد عمى فيـ احتياجات العمالء بدقة.
 ريػػادة األعم ػاؿ المشػػترم :يعتبػػر ىػػذا النػػكع أقػػؿ خطػػكرة بسػػبب أنيػػـ يقكمػػكف بش ػراء األعمػػاؿ التػػي
يعتقػػدكف أنيػػا سػػتككف ناجحػػة ،يقػػكـ الػػركاد فػػي ىػػذا النػػكع بػػإجراء بعػػض التعػػديالت األساسػػية التػػي
تجعؿ مف المشركع مناسب لممستيمكيف المستيدفيف.

 5.3.2مميزات ريادة األعمال:
كػػؿ ارئػػد أعمػػاؿ نػػاجح يضػػيؼ بعػػض الممي ػزات لػػيس فقػػط لنفسػػو كلكػػف لمنطقتػػو كلبمػػده ككػػؿ،
فالمميزات الناتجة عف نشاطات ركاد األعماؿ تتمثؿ في التالي (المكح:)2017 ،
 تعتبػػر الريػػادة احػػد مػػدخالت عمميػػة اتخػػاذ القػرار المتعمػػؽ باالسػػتخداـ األمثػػؿ لممػكارد الماليػػة كالماديػػة
المتاحػػة لمكصػػكؿ إلػػى إنتػػاج منػػتج جديػػد أك تقػػديـ خدمػػة جديػػدة ,إضػػافة إلػػى تطػػكير أسػػاليب جديػػدة
لمعمميات.
 الري ػػادة ى ػػي مجمكع ػػة م ػػف المي ػػارات اشداري ػػة الت ػػي ترتك ػػز عم ػػى المب ػػادرة الفردي ػػة بي ػػدؼ االس ػػتخداـ
األفضؿ لممكارد المتاحة ك التي تتميز بنكع مف المخاطرة.
 الريادة تعبر عف الجيد المبذكؿ مف اجؿ أحداث التنسيؽ الكامؿ بيف عمميات اشنتاج كالبيع.
 الريادة تعني االستخداـ األمثػؿ لممػكارد المتاحػة بيػدؼ تطبيػؽ األفكػار الجديػدة فػي المؤسسػات كالتػي
يتـ التخطيط ليا بكفاءة عالية.
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رياديي األعمال:
 6.3.2خصائص
ّ

تميػز ركاد األعمػاؿ عػف غيػرىـ بمجمكعػة مػف الخصػائص تػؤىميـ الػى تحقيػؽ األربػاح كالنمػك

المسػتمر لمشػاريعيـ مػف خػالؿ تطمعػاتيـ المسػتمرة شحػراز التقػدـ كالنجػاح كمػف ىػذه الخصػائص مػا يمػي
(العبيكاف:)2020 ،
 االستقاللية كالقدرة عمى التحكـ الذاتي.
 المثابرة كاالجتياد كالعمؿ المتكاصؿ الدؤكب.
 الشعكر بالحاجة لتحقيؽ الذات مف خالؿ انجازاتيـ.
 السعي لتحقيؽ أىداؼ فييا قدر كبير مف التحدم كاالستفادة مف التغذية الراجعة ألدائيـ المتميز.
 تحمؿ المخاطر ،كتقبؿ حاالت الغمكض.
 الثقة العالية بالنفس كالشعكر بطاقة كبيرة لممنافسة كاالستعداد التخاذ مكاقؼ صعبو.
 المركنة بالتفكير كالعمؿ ،كعدـ الخكؼ مف الفشؿ.
ياديي األعماؿ تتمثؿ في التالي:
كيرل ككرتؿ كلبجيرم ( ،2012ص )5بأف خصائص ر ٌ

 االســتعداد لممخــاطرة :إف القيػػاـ بمشػػركع جديػػد عػػادة مػػا يكػػكف فيػػو درجػػة معينػػة مػػف المخػػاطرة كالتػػي
تككف مف بداية المشركع مف خالؿ تمكيؿ المشركع إلػى انجػاز المشػركع كتخصػيص جػزء معػيف مػف
األمػكاؿ الالزمػػة شنجػػازه كالمالحػػظ انػػو كممػا زادت درجػػة الرغبػػة فػػي النجػػاح يػػزداد الميػػؿ كاالسػػتعداد
لتحمػػؿ مخػػاطر معينػػة كعػػادة مػػا يتميػػز الريػػادم إلػػى الميػػؿ إلػػى المخػػاطرة نتيجػػة لرغبتػػو القكيػػة فػػي
النجاح كتقديـ منتجات كخدمات جديدة.
 الرغبة في النجاح :يتميز الريادم بمعرفػة األىػداؼ التػي يريػد الكصػكؿ إلييػا بدقػة لػذلؾ فيػك يعمػؿ
بدرجة اكبر في تحقيؽ النجاح كيممػؾ درجػة أكبػر مػف الفػرد العػادم حيػث درجػة األىميػة كالمسػؤكلية
كبي ػرة لمكظيفػػة كالنشػػاط الػػذم يقػػكـ بػػو الريػػادم كالثقػػة بػػالنفس كالقػػدرة عمػػى حػػؿ المشػػاكؿ المختمفػػة
كالتعامػػؿ معيػػا بشػػكؿ أفضػػؿ مػػف ايخ ػريف كمػػف ثػػـ فيػػك يقبػػؿ التحػػدم مػػف أجػػؿ أف تجعػػؿ نشػػاطو

ناجحان بالرغـ مف معرفتو المسبقة األخطػاء التػي يمكػف أف تقػع فييػا كذلػؾ لعممػو أف الخطػأ ىػك جػزء
مف ضريبة األعماؿ مف أجؿ تحقيؽ النجاح.
 التفــاؤل :يميػػؿ الريػػاديكف إلػػي التفػػاؤؿ فيػػـ غيػػر متشػػائميف كىػػـ عمػػى عمػػـ بػػأف الفشػػؿ ىػػك حمقػػة مػػف
حمقات النجاح كيمكف تحكيؿ ىذا الفشؿ إلػى نجػاح كالتفكيػر السػمبي إلػى التفكيػر االيجػابي ،كمػف ثػـ
التفاؤؿ يساعد عمى تحقيؽ النجاح.
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إضػػافة إلػػى ىػػذه الخصػػائص ىنػػاؾ خصػػائص أخ ػػرل تتمثػػؿ فػػي مػػدل الت ػزاـ الفػػرد فػػي تحقي ػػؽ
مسػػتكل معػػيف مػػف النجػػاح فػػي العمػػؿ ككػػذلؾ االسػػتعداد لمعمػػؿ لسػػاعات إضػػافية دكف االكتفػػاء بالسػػاعات
الضركرية لمعمؿ فقط ،إضافة إلى القدرة التي يتميز بيا الركاد في تنظيـ الكقت بيف األنشطة المختمفة.

 7.3.2اآلثار االقتصادية واالجتماعية لريادة األعمال:
تمثؿ ايثار االقتصادية لمريادة العنصر األبرز في تكجو اىتماـ الدكؿ بالريادة كالتي أتت كنتيجة
كيعد النمك االقتصادم عمى المستكل الكمي مف أىـ ايثار
حتمية لدكر الريادة في دفع عجمة االقتصاد ،ي

االقتصػادية التػي تشػكميا الريػادة ،كذلػؾ بنػاء عمػى الػدكر الػذم يمعبػو الريػاديكف فػي دفػع عجمػة النمػك

االقتصػادم فػي معظػـ الػدكؿ المتطػكرة كالناميػة عمػى حػد سػكاء ،إضػافة إلػى اعتبػار خمػؽ فػرص العمػؿ
كالتشػغيؿ الػذاتي مػف ايثػار االقتصػادية ذات األىميػة البالغػة ،خاصػة فػي ظػركؼ التقمبػات االقتصػادية
المختمفة لمدكؿ ،كما تساىـ الريادة في تقميؿ نسبة الفقػر كالحػد مػف انتشػاره خصكصػا فػي الػدكؿ الناميػة،
كتحسيف األكضاع المعيشية كنكعية الحياة في مختمؼ المجتمعات (النتشة كحتاكم.)2014 ،
كتػؤثر الريػادة اقتصػاديان مػف خػالؿ زيػادة متكسػط الػدخؿ لمفػرد ،كالتغيػر فػي ىياكػؿ األعمػاؿ
كالمجتمع بزيادة متكسط دخؿ الفرد ،كما يككف مصحكبان بنمك كزيادة في المخرجػات كالتػي تسػمح بتشػكيؿ
الثركة لافراد ممػا يحقػؽ العدالػة فػي تكزيػع مكاسػب التنميػة ،كػذلؾ الزيػادة فػي جػانبي العػرض كالطمػب أك
التجديػد كاالبتكػار كالقػدرة عمػى ردـ اليػكة بػيف المعرفػة كحاجػات السػكؽ ،إضػافة إلػى تكجيػو األنشػطة
لممنػاطؽ التنمكيػة المسػتيدفة كتنميػة الصػادرات كالمحافظػة عمػى اسػتم اررية المنافسػة كركاج االمتيػازات،
كتعظيـ العائد االقتصادم (النجار كالعمي.)2010 ،
كيرل العاني كآخركف ( )2010أنو يمكف تمخيص ايثار االجتماعية لمريادة في التالي:
 عدالة التنمية االجتماعية كتكزيع الثركة :حيث ييعد الرياديكف كمف خالؿ مشركعاتيـ قادريف عمى تييئة
تنميػة إقميميػة شػاممة كفػؤ كمتكازنػة يسػاعدىا فػي ذلػؾ اسػتغالؿ المػكارد كاشمكانيػات المحميػة المتاحػة،

كعدـ الحاجة إلى بنية تحتية كبيرة مما يجعميا تساىـ في تحقيؽ العدالة االجتماعية.
 امتصػاص البطالػة كتػأميف فػرص عمػؿ جديػدة :حيػث يمعبػكف دك انر رئيسػيان فػي زيػادة فػرص العمػؿ،
كامتصاص البطالة.
 المساىمة في تشغيؿ المرأة :مف خػالؿ دكرىػا الفعػاؿ فػي إدخػاؿ العديػد مػف األشػغاؿ التػي تتناسػب مػع
عمؿ المرأة.
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 الحد مف ىجرة السكاف مف الريؼ إلى المػدف :حيػث تعمػؿ عمػى بنػاء طبقػة متكسػطة فػي األريػاؼ بػدالن
مف اليجرة إلى المدف.

 8.3.2دور مشروعات ريادة األعمال في تحقيق التنمية المستدامة:
ػدخرت كتكجيييػا نحػك القطاعػات األكثػر
دكر حيكيػان فػي تجميػع الم ا
تمعػب المشػركعات الرياديػة ان
انتاجيػة كالتػي ترشػد المػكارد كتحسػف اسػتخداميا كقػد أنصػب اىتمػاـ الػدكؿ الناميػة كحتػي المتقدمػة عمػي
اسػتقطاب أكبػر قػدر ممكػف مػف رؤكس األمػكاؿ لتحقيػؽ الخطػط التنمكيػة كتػكفير فػرص العمػؿ لزيػادة
االيػرادات كرفػع معػدالت االنتػاج ممػا يسػاىـ فػي رفػع معػدالت النمػك كالسػيطرة عمػى معػدالت التضػخـ
كزيادة النػاتج القػكمي كحػؿ مشػكمة البطالػة التػي تعػاني منيػا معظػـ الػدكؿ الناميػة كتتحقػؽ خطػط التنميػة
لافرد كالمجتمع بالدكلة.
ا
االقتصادية كمنيا تتحقؽ الرفاىية االجتماعية كاالقتصادية
كتعمػؿ المشػركعات ريػادة األعمػاؿ عمػى تكػكيف جيػؿ جديػد مػف المسػتثمريف الصػغار الػذيف ال
يممكػكف رؤكس أمػكاؿ كبيػرة خاصػة الشػباب ،كىػذا مػا أثبتػو معظػـ الد ارسػات التػي تيػتـ بمسػألة تنميػة
مشركعات ريادة األعماؿ كىذا االىتماـ مف طػرؼ صػغار المسػتثمريف يعػكد أساسػان لقػدرتيا عمػى تكظيػؼ
ػرس المػاؿ المسػتثمر اذ تتميػز
المدخرت الفردية بطريقة تقؿ فييػا المخػاطر نتيجػة لقصػر فتػرة االسػترداد ل أ
ا
ىػذه المؤسسػات بارتفػاع معػدؿ دكراف البضػاعة كالمبيعػات كأرقػاـ األعمػاؿ ممػا يمكنيػا مػف التغمػب عمػى
طػكؿ فتػرة االسػترداد فييػا كبالتػالي يقمػؿ مػف مخػاطر االسػتثمار الفػردم فييػا كمػا تتميػز بسػيكلة كحريػة
كالخركج مف السكؽ النخفػاض نسػبة األصػكؿ الثابتػة الػى أصػكؿ كميػة فػي أغمػب االحيػاف ،كارتفػاع نسػبة
ػرر لمػدخكؿ أك
رأس المػاؿ الػى مجمػكع الخصػكـ كحقػكؽ أصػحاب المشػركع كبالتػالي سػيكلة اتخػاذ الق ا
االنسػحاب كىػذا نتيجػة لسػيكلة تحكيػؿ مشػركعات ريػادة األعمػاؿ إلػى سػيكلة دكف خسػارة كبيػرة كفػي مػدة
ػر ارت كتحقيػؽ
زمنيػة قصػيرة فيػذه المؤسسػات تممػؾ المركنػة الكافيػة لتعػديؿ السياسػات كسػرعة اتخػاذ الق ا
االتصاالت مقارنة مع المؤسسات الكبيرة (رشكاف كأبك رحمة ،2021 ،ص.)14
لقػد عممػت مشػركعات ريػادة األعمػاؿ عمػى تػكفير الحاجػات االقتصػادية كاالجتماعيػة الجاريػة
ػرد
لمسكاف كذلػؾ بػالنظر الػى اتصػاليا المباشػر بالمسػتيمؾ فعممػت عمػى رفػع مػف المسػتكل المعيشػي لاف ا
كلقػد أثبتػت دكر مشػركعات ريػادة األعمػاؿ جػدارتيا فػي ىػذا الجانػب حيػث يعمػؿ ىػذا القطػاع فػي انتػاج
كتكفير السمع االستيالكية كذلؾ لتمكيف األسكاؽ المحمية كالتقميؿ مف االستيراد.
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كلعبػػت تكنكلكجيػػا االتصػػاالت كالمعمكمػػات دك انر كبيػ انر فػػي تعزيػػز مفيػػكـ التنميػػة المسػػتدامة ،حيػػث
ساىمت في الكثير مف التطكر الميـ لتحسيف أداء المشركعات ،كما عززت أنشطة البحث ،كساىمت في
تحػػديث أنمػػاط المؤسسػػة الجديػػدة لتػػي تشػػمؿ حاضػػنات التكنكلكجيػػا كالمػػدف ،كحفػػزت النمػػك االقتصػػادم،
كأكجدت الكثير مػف فػرص العمػؿ ،ممػا حػد مػف الفقػر كالبطالػة ،كسػيؿ كضػع البػرامج اليادفػة إلػى تحكيػؿ
المجتمع إلى مجتمع معمكمات ،كالعمؿ لتحقيؽ أىداؼ انمائية ألفية ،كما لعبت االتصاالت دك انر كبي انر فػي
تحقيؽ التنمية المستدامة (رشكاف كأبك رحمة ،2021 ،ص.)14

 9.3.2المشاكل والصعوبات التي تواجو ريادة األعمال:
تكاجو ريادة األعماؿ مشاكؿ كصعكبات بشكؿ عاـ يمكف ايجازىا في التالي (الحكلي:)2020 ،
 .1المشاكل التمويمية:
 تعػػاني المشػػاريع الرياديػػة بشػػكؿ عػػاـ مػػف ضػػعؼ التمكيػػؿ المتػػكفر ليػػا كىػػذا يػػؤثر بشػػكؿ كبيػػر عمػػىنجاحيا باشضافة إلى أنيا تعاني مف مشكمة قمة الخبرة االدارية في ادارة المشاريع.
 عدـ مالئمة أساليب االقراض المكجكدة حاليان لطبيعة المشاريع الريادية كالتي ال تتمتع بالعادة بكجكدضمانات كافية لتحقيؽ شركط ىذه القركض.
 اقتص ػػار دع ػػـ المص ػػارؼ عم ػػى ال ػػدعـ الم ػػالي دكف ال ػػدعـ الفن ػػي أك أي ػػة ارش ػػادات م ػػع اعط ػػاء ى ػػذهالمصارؼ األىمية الكبرل لممشاريع الكبيرة.
 ارتف ػػاع الضػ ػرائب كالتق ػػدير الج ازف ػػي لي ػػا م ػػا ق ػػد ي ػػنعكس عمي ػػو ذل ػػؾ م ػػف تك ػػاليؼ اض ػػافية عم ػػى ى ػػذهالمشاريع.
 .2المشاكل التسويقية:
 نقػػص الخب ػرة التسػػكيقية كالمعرفػػة باألس ػكاؽ الخارجيػػة كمػػا يترتػػب عمػػى ذلػػؾ مػػف مشػػاكؿ تتمثػػؿ فػػياضاعة فرصة كبيرة في تسكيؽ المنتجات في األسكاؽ الخارجية ،كبػذلؾ ينحصػر المنػتج فػي السػكؽ
المحمية.
 ارتفاع التكاليؼ بسبب ارتفاع أسعار المكاد في السكؽ المحمية عف أسعارىا في دكؿ اخرل منافسة. التقػػدـ التكنكلػػكجي الكبيػػر الػػذم جعػػؿ العػػالـ كقريػػة كاحػػدة ،حيػػث أصػػبحت التجػػارة كالتسػػكيؽ تحتػػاجلميارات متطكرة لمكاكبة المناسبة الشديدة.
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 .3المشاكل االدارية:
 انخف ػػاض ثقاف ػػة الري ػػادة كاالب ػػداع ف ػػي المش ػػاريع الريادي ػػة كانتش ػػار ثقاف ػػة التقمي ػػد كالمحاك ػػاة لممش ػػاريعاألخرل.
 نقص ثقافة التدريب في المجاالت التجارية مما يؤدم لتقادـ الخبرات كاستحالة المنافسة في األسكاؽالمحمية كالخارجية.
 ضعؼ المعرفة بنظـ المراقبة كالمعايير المستخدمة محميان كعالميان لإلنتاج ،مما يؤدم شنتػاج سػمع اليمكف تصريفيا في األسكاؽ.
 عدـ كجكد تكازف في التكزيع الجغرافي. .4المشاكل الفنية:
 االفتقار لعممية الدعـ الفني خالؿ مراحؿ اقامة المشركع كذلؾ مف خالؿ دارة الجدكل. نقص البنية التحتية كخدمات النقؿ كالمكاصالت. ضعؼ القدرة لمتركيج كالتسكيؽ لمسمع المنتجة. .5المشاكل القانونية:
 غياب النقابات كاالتحادات الداعمة كالكفيمة برعاية ىذه المشاريع كحمايتيا. عدـ كجكد قانكف مكحد لممشاريع الريادية يحدد تعريفان كاضحان ليا. االفتقار الستراتيجية كاضحة لدل المصارؼ كالسمطة الرقابيػة تكفػؿ التشػجيع لػى االسػتثمار فػي ىػذهالمشاريع.

 4.2الالجئين والحماية الدولية
ال تقؿ الحماية الدكلية عف غيرىا مف مكاضيع القػانكف الػدكلي أىميػة ،كال تقصػر عػف غيرىػا فػي
إثارة الخالفػات القانكنيػة ،لمكقػكؼ عمػى حقيقػة ىػذا المصػطمح ,فالحمايػة الدكليػة تمثػؿ فػي بعػض األحيػاف
فعؿ مف المجتمع الدكلي لتجنب انتياؾ حقكؽ االنساف ،كفي االغمب ردة فعؿ عمى انتياؾ ىذه الحقكؽ.

 1.4.2مفيوم الحماية الدولية:
تكمف الحماية الدكلية في األساس في اتخػاذ العديػد مػف االجػراءات العامػة التػي تمارسػيا األجيػزة
المتخصصة في األمـ المتحدة ،أك ما تمارسػو أجيػزة الحمايػة الدكليػة الخاصػة المسػئكلة عػف مراقبػة تنفيػذ
الػػدكؿ التزاماتيػػا بػػاحتراـ حقػػكؽ االنسػػاف ،كالتػػي أينشػػات بمكجػػب اتفاقيػػات الككػػاالت الدكليػػة المتخصصػػة
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كاالتفاقيػػات التػػي تمػػت ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة ،كمعيػػار التمييػػز اشج ػراءات العامػػة التػػي تمارسػػيا االجي ػزة
المتخصصة كالحماية الخاصة ،ىك أف يككف العمػؿ بمكجػب ميثػاؽ األمػـ المتحػدة ،أك بمكجػب اتفاقيػات
أك معاىدات خاصة تبرميا الككاالت الدكلية ،فمتى كانػت الحمايػة بمكجػب الميثػاؽ كانػت حمايػة عامػة،
إكاذا كانت بمكجب اتفاقيات أبرمتيا الككاالت الدكلية  -كلك استنادان إلى الميثاؽ  -كانت حماية خاصة.
(حنفي.)2005 ،
كقد عرؼ (ريتشارد ليتؿ )2009 ،الحماية الدكلية بأنيا :االجراءات التي تتخذىا الييئات الدكلية
ازاء دكل ػػة م ػػا ،لمتأك ػػد م ػػف م ػػدل التزامي ػػا بتنفي ػػذ م ػػا تعي ػػدت كالتزم ػػت ب ػػو ف ػػي االتفاقي ػػات الدكلي ػػة لحق ػػكؽ
االنساف ،كالكشؼ عف انتياكاتيا ككضع مقترحات أك اتخاذ اجراءات لمنع ىذه االنتياكات.

 2.4.2مفيوم الالجئين والنازحين:
 1.2.4.2مفيوم الالجئين:
ينصرؼ مفيكـ الالجئيف إلى كؿ شخص مكجكد خارج الدكلة التػي ينتمػي إلييػا تػرابط الجنسػية،
كال يسػتطيع أك يرغػب لخػكؼ مبنػي عمػى أسػباب معقكلػة مػف التعػرض الضػطياد سػبب العػرؽ ،الػديف أك
الجنسية أك االنتماء إلى جماعة معينة أك بسبب رأيو السياسي (.)mutoy mubiala, 2006
الكاقػع أف ىػذا التحديػد لمفيػكـ الالجئػيف ىػك الػذم ذىبػت إليػو أيضػا المػادة السادسػة مػف النظػاـ
األساسػي لمفكضػية األمػـ المتحػدة لشػؤكف الالجئػيف ، 1951حيػث خمصػت إلػى القػكؿ بػأف الالجػ ىػك:
أم شخص يكجد ،بسبب خكؼ لػو مػا يبػرره مػف التعػرض لالضػطياد بسػبب عرقػو ك دينػو أك جنسػيتو أك
آرائو السياسية خارج بمػد جنسػيتو كال يسػتطيع أك ال يريػد بسػبب ذلػؾ الخػكؼ أك لػدكافع أخػرل غيػر راحتػو
الشخصية أف يستظؿ بحماية ىذا البمد ،كأم شخص يككف بال جنسية كيكجد خارج بمد إقامتو المعتاد ،كال
يستطيع أك يريد ذلؾ لخكؼ أك لػدكاع أخػرل غيػر راحتػو الشخصػية أف يعػكد لػذلؾ البمػد (مفكضػية األمػـ
المتحدة لالجئيف1997 ،ـ).
 2.2.4.2مفيوم النازحين:
يعد تعريؼ األشخاص النازحيف داخؿ بمدانيـ الكارد في المبادئ التكجييية بشػأف التشػرد الػداخمي
ػتخداما مػف المجتمػع الػدكلي ،كىػك يػنص عمػى أنيػـ:
الصػادرة عػف األمػـ المتحػدة ىػك التعريػؼ األكثػر اس
ن
األشخاص أك مجمكعات األشخاص الػذيف أيجبػركا أك اضػطركا لميػرب أك تػرؾ ديػارىـ أك أمػاكف إقػامتيـ
المعتػادة ،كبخاصػة كنتيجػة لنػزاع مسػمح أك حػاالت عنػؼ عػاـ أك انتياكػات لحقػكؽ اشنسػاف أك كػكارث
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طبيعية أك مف صنع اشنساف ،أك لتفادم آثار ىذه األكضاع ،كلكنيـ لـ يعبركا الحػدكد الدكليػة المعركفػة
لمدكلة (المجنة الدكلية لمصميب األحمر.)2010 ،
كترج ػػع أس ػػباب المج ػػكء كالن ػػزكح إل ػػى أس ػػباب اقتص ػػادية كالن ازع ػػات كالح ػػركب األىمي ػػة أك بس ػػبب
الككارث الطبيعية كغيرىػا مػف األسػباب ،كلكػف ىػذه العػكدة تػتـ بصػكرة تمقائيػة كمػف دكف إشػراؼ أيػة جيػة
محمية كانت أك دكلية كذلؾ بسػبب تػكفر ظػركؼ العػكدة كتحسػف الظػركؼ المعيشػية أك الحالػة األمنيػة أك
النشاط االقتصادم.

 3.4.2نبذة تاريخية لتطور الحماية الدولية:
منػػذ االزؿ ارغػػـ النػػاس عمػػى اليػػركب مػػف البمػػداف التػػي كلػػدكا فييػػا كذلػػؾ بحثػػا عػػـ االمػػاف مػػف
االضػػطياد اك العنػػؼ السياسػػي اك الن ػزاع المسػػمح ،كلكػػف الػػدكؿ لػػـ تعتػػرؼ بػػاف حمايػػة الالجئػػيف تتطمػػب
عمال عالميا عالي التنسيؽ اال في بداية القرف العشريف ،فقػد قامػت عصػبة االمػـ المتحػدة فػي العشػرينات
كالثالثينات بإطالؽ عددا مف المبادرات التي لـ يسبؽ ليا مثيؿ بيدؼ مساعده الالجئيف في اكركبا كبنػاء
عمػػى ىػػذه الجيػػكد انشػػأت مكتػػب المفػػكض السػػامي لشػػؤكف الالجئػػيف الػػركس عػػاـ  1921ككانػػت ميمػػو
المفكض الساكي فرييتيكؼ نانسف اف يقد المساعدة الى االشخاص الذيف اصبحكا الجئيف عمى اثر الثكرة
الركسية كالتركيز عمى تكضيح الكضع القانكني ليؤالء الالجئيف في البمداف المضيفة كمنحيـ كثائؽ سػفر
كىكيو كاضػافة الػى تػأميف فػرص العمػؿ كاتخػاذ تػدابير بيػدؼ اعػادتيـ الػى بمػدىـ كمػف ثػـ ايػالء (نانسػف)
مس ػػؤكلية م ػػنح المس ػػاعدات ال ػػى االش ػػخاص ال ػػذيف نزحػ ػكا بع ػػد انيي ػػار اشمبراطكري ػػة العثماني ػػة كبع ػػد كف ػػاه
(نانسف) سنو  1930استمر المكتب في عممو الى العاـ  1938تػـ اسػتبداؿ ىػذا المكتػب بتعيػيف مفػكض
ساـ لالجئيف.
فػػي عػػاـ  1933قامػػت عصػػبة األمػػـ المتحػػدة بتعيػػيف جػػيمس مػػاؾ دكنالػػد مفكضػػا سػػاكيا لشػػؤكف
الالجئيف القادميف مف المانيا ،فكض ماكدكنالد ليكجو كيتفاكض بشاف التعاكف الدكلي الالزـ لجؿ المشكمة
االقتصادية كالمالية كاالجتماعية كخاصة بػالالجئيف مػف المانيػا كتػكلي ماكدكنالػد ىػذا المنصػؿ ألكثػر مػف
عػػاميف كاسػػتقاؿ فػػي ديسػػمبر  ،1935حيػػث اسػػتنتج اف ظػػركؼ المانيػػا التػػي تكجػػد الالجئػػيف قػػد تطػػكرت
عمػػى نحػػك كػػارثي فصػػارت اعػػادة نظػػر عصػػبة االمػػـ فػػي الكصػػع برمتػػو ضػػركرية .لخػػص ماكدكنالػػد فػػي
رسػػالو شػػديده الميجػػة مكجيػػو الػػى امػػيف عػػاـ عصػػبو االمػػـ "جكزيػػؼ افينػػكؿ" الحالػػة التػػي يكاجييػػا عيػػر
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االرييف في المانيات كحث عصبو االمـ عمى اتخاد اجػراءات سياسػيو قكيػو شدانػة سياسػات المانيػا كقػدـ
استقالتو ارؽ بالرسالة تقرير مفصؿ كضعو ماكدكنالد يحتكل عمى تحميمية لسياسات المانيا العنصرية.
في سنو  1938حؿ منصب المفكض السكي لشؤكف الالجئيف الذم انشي حديثا مكػاف المفػكض
السامي لشؤكف الالجئيف القادميف مف المانيا ككاف دكره محدكدا جدا الى انتيي في سنو .1946
ف ػػي ع ػػاـ  1944قام ػػت دكؿ الحمف ػػاء ف ػػي الح ػػرب العالمي ػػة الثاني ػػة بتأس ػػيس ادارة االم ػػـ لمغ ػػكث
كاعادة التأىيػؿ لتقػكـ بتقػديـ الغػكث العاجػؿ الػى النػازحيف فػي جميػع انحػاء اكركبػا خػالؿ النػزاع كفػي عػاـ
 1947اسست االمـ المتحدة المنظمة الدكلية لالجئيف كىي الككالة الدكلية االكلى التي تتعاطى بشػمكليو
مػػع كافػػة نػكاجي حيػػاة الالجئػػيف ،اال انػػو كبسػػبب محدكديػػة الػػدكؿ التػػي كانػػت تسػػاىـ فػػي مي ازنيػػو المنظمػػة
ممػػا ادل فػػي نيايػػة االمػػر الػػى تكقػػؼ المنظمػػة عػػف العمػػؿ فػػي سػػنو  ،1951كانشػػاء المفكضػػية السػػامية
لامـ المتحدة لشؤكف الالجئيف كالتي ال تزاؿ تعمؿ حتى االف كتحظى بكالية عالمية فيما يتعمػؽ بقضػايا
الالجئػػيف كحتػػى العػػاـ  2017حيػػث بمػ عػػدد مػػكظفي المفكضػػية  10800شػػخص ك  %87مػػنيـ تقريبػػا
يعممكف في مكاتب ميدانيو كتعمؿ المفكضية في  130بمد حكؿ العالـ بطاقـ كظيفي مكزع عمى المكاتػب
االقميمية الفرعية كالميدانية.
كتعمؿ المفكضية في نطاؽ عمميا مع عدد مف الككاالت التابعة لامـ المتحدة منيا مكتب االمـ
المتح ػػدة لتنس ػػيؽ الش ػػؤكف اشنس ػػانية كميمتي ػػا تنس ػػيؽ مس ػػاعدات االم ػػـ المتح ػػدة ف ػػي االزم ػػات اشنس ػػانية،
برنػػامج الغ ػػذاء الع ػػالمي ،ي ػػكفر االغاث ػػة الغذائي ػػة ،ص ػػندكؽ االم ػػـ المتح ػػدة لاطف ػػاؿ كال ػػذم ي ػػركج لحق ػػكؽ
الطفػؿ ،منظمػة الصػػحة العالميػة ،التػي تكجػػو كتنسػؽ العمػؿ الػػدكلي حػكؿ الصػحة كبرنػػامج االمػـ المتحػػدة
لمتنميػػة كالػػذم ينسػػؼ جميػػع نشػػاطات االمػػـ المتحػػدة لمتنميػػة كمراقبػػو النشػػاطات البعيػػدة االمػػد كالمسػػاعدة
عمى دمج الالجئيف في بمداف المجكء كمكتب المفكض السامي لامـ المتحدة لشؤكف حقكؽ االنساف الػذم
ينسؽ عمؿ االمـ المتحدة حكؿ حقكؽ االنساف.
كمػػا تعمػػؿ المفكضػػية السػػامية مػػع اكثػػر مػػف  500منظمػػة غيػػر حككميػػة بصػػفة شػػركاء منفػػذيف
كغالبا ما تككف ىذه المنظمات في مكقع لرصد كاالبالغ عػنف االنتياكػات حقػكؽ االنسػاف ،كمػا انيػا تقػدـ
االرشػػاد القػػانكني كالنصػػح لحككمػػات لصػػالح اف ػراد مػػف الالجئػػيف اك شدخػػاؿ التحسػػينات الػػى تشػػريعات
المجكء الكطنية ،كما تعمؿ المفكضية مع المجنة الدكلية لمصميب االحمر كىي ككالو مستقمو تعمؿ شغاثة
ضحايا الحرب بمف فييـ ضػحايا الن ازعػات الداخميػة كلضػماف احتػراـ القػانكف االنسػاني كالػدكلي باشضػافة
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الى المنظمة الدكلية لميجرة كىي ككالو حككمية مشتركو تكفر خدمات متصمة باليجرة كشريؾ آخر منيـ
في عمؿ المفكضية كغالبا ما يككف ذلؾ في مجاؿ العكدة الطكعية (الصالح.)2013 ،

 4.4.2الحماية الدولية لالجئين:
بينما يعكد تاريخ حماية الالجئيف الى بضعة قركف عمى األقؿ ناىيؾ عف ذكر أكضاع الالجئػيف
في العصكر القديمػة ،يبػدأ تػاريخ الحمايػة الدكليػة بعصػبو األمػـ كمػا ذكػر ،كتبػدأ الحمايػة الدكليػة لالجئػيف
بض ػماف دخػػكليـ الػػى بمػػد لجػػكء كمػػنحيـ المجػػكء كاحت ػراـ حقػػكؽ االنسػػاف الجكىريػػة بمػػا فييػػا الحػػؽ بعػػدـ
ابعادىـ قسػريان الػى بمػد يكػكف فيػو تيديػد لبقػائيـ أك سػالمتيـ كتنتيػي الحمايػة الدكليػة فقػط عنػد ايجػاد حػؿ
دائـ كتترتب عمى الدكؿ المسؤكلية األكلية لحماية الالجئيف كيعمؿ مكتب المفكض السامي لامـ المتحدة
لشػػؤكف الالجئػػيف عمػػى ض ػماف قيػػاـ حككمػػات باتخػػاذ كػػؿ االج ػراءات الالزمػػة لحقػػكؽ كحمايػػة الالجئػػيف
كطالبي المجكء كغيرىـ مف األشخاص الذيف ىـ مكضكع اىتماـ المفكضية كالذيف يتكاجدكف عمى أراضي
ىػػذه الػػدكؿ أك الػػذيف يطمبػػكف قبػػكليـ عمػػى ىػػذه األ ارض ػي ،إف المفكضػػية كىػػي المنظمػػة الدكليػػة الكحيػػدة
صاحبة الكالية لحماية الالجئيف عالميان تجاىد شيجاد الحمكؿ الدائمة ليـ ،كيمكػف تعريػؼ الحمايػة الدكليػة
عمى أنيا ىي مجمكعو األعماؿ التي تيدؼ الى ضماف التساكم في الحصكؿ عمى حقكؽ النساء كالرجؿ
كالفتي ػػات كالفتي ػػاف ال ػػذيف ى ػػـ مكض ػػكع اىتم ػػاـ المفكض ػػية كفقػ ػان لمييئ ػػات القانكنيػ ػة المتخصصػ ػة كتتض ػػمف
الحماية الدكلية ما يمي (جيجز:)2001 ،
 تشػػجيع ابػراـ االتفاقيػػات الدكليػػة التػػي تتنػػاكؿ حمايػػة الالجئػػيف عمػػى المسػػتكل العػػاممي كبشػػكؿ مت ازيػػدعمػػى المسػػتكل االقميمػػي ،كاالشػػراؼ عمػػى تطبيقيػػا لضػػماف التعػػرؼ الػػى الالجئ ػيف كمػػنحيـ الكضػػع
المناسب كتحديد مستكل معاممتيـ في بمدف لجكئيـ.
 ضماف سالمة كرفاىيو الالجئيف في بمداف لجكئيـ كبالتعاكف مع السػمطات الكطنيػة ليػا كمػف خالليػاضػػماف تمبيػػو احتياجػػات الالجئػػيف مػػف أطفػػاؿ كنسػػاء كرجػػاؿ بمػػا فػػي ذلػػؾ بشػػكؿ خػػاص االحتياجػػات
الخاص ػػة لض ػػحايا العن ػػؼ كالنسػ ػاء المػ ػكاتي ى ػػف رب ػػات لع ػػائالت كمنقطع ػػات ع ػػف الرج ػػاؿ كالالجئ ػػيف
المسنيف كالالجئيف األطفاؿ الذيف تـ تجنيدىـ قس ار أك االطفاؿ المنفصميف عف عائالتيـ.
 التعاكف مع الحككمات كالييئات الدكلية األخرل في األمـ المتحدة كغيرىا. تسييؿ العكدة الطكعية كالمساعدة عمى تحقيقيا كمراقبتيا مع مراعاة شػركط السػالمة كالك ارمػة عنػدماتصبح ىذه العكدة ممكنو.
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 التشجيع عمى تحقيؽ الحمكؿ الدائمة األخرل ام اعادة التكطيف أك الدمج المحمي كذلؾ عندما يككفتحقيؽ العكدة الطكعية غير ممكف.

 5.4.2األشخاص المحتاجون الى الحماية الدولية:
تػػرل المفكضػػية السػػامية لامػـ المتحػػدة لحمايػػة الالجئػػيف أف األشػػخاص المحتػػاجكف الػػى الحمايػػة
الدكلية
 الالجئــون وطــالبو المجــوء :إف الالج ػ بمكجػػب كالي ػة المفكضػػية ىػػك أم شػػخص يكػػكف خػػارج بمػػدهاألصمي أك بمد اقامتو كيعجز عف العكدة أك ال يرغب فييا بسبب خكؼ لو ما يبرره مف االضطياد،
كتيديدات جدية كبدكف تفريؽ أك تمييز لمحياة أك السالمة الجسدية أك الحية كتككف ناتجة عف عنؼ
عاـ أك احداث تيديد جدم لامف العاـ.
 العائـــدون :ى ػػـ الجئ ػػكف سػػابقكف أك ن ػػازحكف داخ ػػؿ بمػػدىـ ،ع ػػادكا ال ػػى بمػػدىـ األص ػػمي أك منطق ػػتيـاألصمية كاف ذلؾ بشكؿ ذاتي أك بشكؿ منتظـ كترل المفكضية أنو مف الضػركرة القصػكل أف تكػكف
عػػكدة ى ػؤالء طكع ػان بس ػػالمة كك ارم ػة مػػف حي ػػث يتحقػػؽ الحػػد األدنػػى م ػػف شػػركط السػػالمة الجس ػػدية
كالقانكنية كالمادية.
 األشخاص عديمة الجنسية :ىؤالء رجاؿ كنساء كأطفاؿ ال تعتبر أيو دكلة أنيـ مػف مكاطنييػا كبيػذهالحالة ىـ مجركدف مف أيو حماية كطنيو فعالة كقد يتعرضكف لمتفرقة عندما يتعمؽ األمػر بحصػكليـ
عمى الحقكؽ التي يتمتع بيا عادة المكاطنكف.
 النازحون الداخميون :النازحكف الػداخميكف ىػـ أشػخاص ارغمػكا عمػى اليػركب مػف ديػارىـ بفعػؿ نػزاعمسمح أك صراع داخمي أك االنتياكات المنظمػة لحقػكؽ االنسػاف أك كػكارث طبيعيػة أك كػكارث سػببيا
االنساف ،كىـ مكجكدكف عمى أراضي بمدىـ كال تتعاطى المفكضية معيـ سكل في بعض الحاالت.

 6.4.2مسؤولية توفير الحماية الدولية لالجئين:
ت ػػرل المفكض ػػية الس ػػامية لام ػػـ المتح ػػدة لحماي ػػة الالجئ ػػيف أف مس ػػؤكلية ت ػػكفير الحماي ػػة الدكلي ػػة
لالجئيف تقع عمى:
 .1الدول:
كؿ دكلة مسؤكلة عف ضماف احتراـ حقكؽ رعاياىا ،لذلؾ تنشػأ الحاجػو الػى الحمايػة الدكليػة فقػط
عندما تككف الحماية الكطنية منكرة أك خالؼ ذلؾ غيػر متػكفرة ،كعنػد ىػذا الحػد تقػع المسػؤكلية األساسػية
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لتكفير الحماية الدكلية عمى البمد الذم طمب الفرد المجكء فيو كيترتب عمى جميع الدكؿ كاجب عاـ لتكفير
الحماية الدكلية نتيجة لممكجبات المبنية عمى القانكف الدكلي بمػا فػي ذلػؾ القػانكف الػدكلي لحقػكؽ االنسػاف
كتترتب عمى الدكؿ المكقعة عمى اتفاقيو  1951الخاصة بكضع الالجئيف أك برتكككالت  1967مكجبات
كفقان ألحكاـ ىاتيف الكثيقتيف.
 .2المفوءية السامية لشؤون الالجئين:
المفكضػػية مسػػؤكلة عػػف تػػكفير الحمايػػة الدكليػػة لالجئػػيف كبك ػؿ تأكيػػد تبقػػى المفكضػػية المنظمػػة
الدكلية الكحيدة ذات كالية محددة لحماية الالجئيف عمى المستكل العالمي.

 5.2مخيم الشاطئ ومخيم الزعتري:
 1.5.2مخيم الشاطئ:
أينش مخيـ الشاط في عاـ  1949شماؿ غرب مدينة غزة عمى شاط البحػر المتكسػط ،كمنػو
أخػػذ التسػػمية ،يبعػػد عػػف كسػػط المدينػػة ح ػكالي  4كػػـ ،بمغػػت المسػػاحة عنػػد اشنشػػاء ح ػكالي  519دكنم ػان،
تراجعت إلى  447دكنمان ،أقيـ المخيـ شيكاء ما يقارب  23ألؼ الج  ،كػانكا يقيمػكف فػي ثالثػة مخيمػات
متفرق ػػة داخ ػػؿ مدين ػػة غػ ػزة ،األكؿ ك ػػاف يطم ػػؽ عمي ػػو اس ػػـ مخ ػػيـ "حم ػػزكف" غ ػػرب السػ ػرايا ،كايخ ػػر مخ ػػيـ
"الجميػ ػزات" جن ػػكب مستش ػػفى الش ػػفاء ،كالثال ػػث مخ ػػيـ "قػ ػرقش" ش ػػماؿ ممع ػػب اليرم ػػكؾ ،كىن ػػاؾ ع ػػدد م ػػف
الالجئيف سكف في مناطؽ متفرقة في مدينة غزة في بيكت مستأجرة (ككالة األنباء كالمعمكمات الفمسطينية
كفا.)2022 ،
كيعتبػػر مخػػيـ الشػػاط ثالػػث أكبػػر مخيمػػات الالجئػػيف الثمانيػػة فػػي قطػػاع غ ػزة ،ككاحػػد مػػف أكثػػر
المخيمػػات اكتظاظػػا بالسػػكاف ،كيعػػرؼ مخػػيـ الشػػاط أيضػػا باسػػـ "الشػػاطي" .كيقػػع المخػػيـ عمػػى شػػاط
البحر األبيض المتكسط في مدينة غزة ،كفي البداية ،استضاؼ مخيـ الشاط  23,000الج مف الذيف
فػػركا مػػف المػػد كيافػػا كبئػػر السػػبع كالمنػػاطؽ األخػػرل ف ػي فمسػػطيف .كالمخػػيـ اليػػكـ يعػػد مسػػكنا ألكثػػر مػػف
 85,628الج يسكنكف جميعيـ في بقعة ال تزيد مساحتيا عف  0.52كيمكمتر مربع فقط.
كتمتػػاز الشػكارع كاألزقػػة فػػي المخػػيـ بأنيػػا ضػػيقة لمغايػػة فػػي أغمػػب األحيػػاف ،كتعتبػػر المنطقػػة مػػف
بيف أكثر األماكف اكتظاظا بالسكاف في العالـ.
يتميز مخيـ الشاط لالجئيف باالكتظاظ السكاني كضيؽ المساحة ،حيػث تيبنػى المسػاكف بػالقرب

مػػف بعضػػيا الػػبعض ،كىنػػاؾ نقػػص فػػي الم ارفػػؽ الترفيييػػة كاالجتماعيػػة العامػػة .كفػػي كثيػػر مػػف الحػػاالت،
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اضطر السكاف إلى بناء طكابؽ إضافية الستيعاب عائالتيـ كيتـ ذلؾ عمى األغمب بدكف تصػميـ مػنظـ.
كمػػا تعػػيش الكثيػػر مػػف األسػػر فػػي ظػػركؼ متدنيػػة كغيػػر مناسػػبة (ككالػػة األمػػـ المتحػػدة شغاثػػة كتشػػغيؿ
الالجئيف الفمسطينييف.)2022 ،

 2.5.2مخيم الزعتري:
يعتبػػر مخػػيـ الزعتػػرم أكبػػر مخػػيـ لالجئػػيف السػػكرييف فػػي األردف ،كقػػد أنشػػأتو السػػمطات األردنيػػة
عمػػى عجػػؿ فػػي يكليػػك /تمػػكز عػػاـ  2012بمحافظػػة المفػػرؽ شػػماؿ شػػرؽ العاصػػمة عمػػاف ،كعمػػى منطقػػة
تبعد حكالي  10كمـ عف نقطة التقاء الحدكد السكرية األردنية.
كييقػدر عديػد الالجئػػيف السػكرييف فػي مخػػيـ الزعتػرم بنحػػك  150ألػؼ نسػمة ،طبقػػا لتقػديرات غيػػر

رسمية .كقد تحكؿ المخيـ الى أكبر مخيـ الجئيف في العالـ ،ك طبقا لتقارير أردنية بات المخيـ رابع أكبر
تجمع سكاني في البمد ،كنشأت قربو كحكلو مصالح اقتصادية أردنية عالكة عمى المدارس كالمستكصػفات
كالمحالت التجارية في داخمو (المفكضية السامية لامـ المتحدة لشئكف الالجئيف.)2022 ،

 6.2الدراسات السابقة
أساسيا مف ركافػد المعرفػة النظريػة كالعمميػة ،ككػذلؾ خبػرات كتجػارب
افدا
تمثؿ الدراسات السابقة ر ن
ن

الباحثيف السابقيف ،كاالطالع عمى أىـ إنجازاتيـ كالنتائج التي خمصػت ليػا د ارسػاتيـ كبحػكثيـ ،كالتػي ليػا
األثػػر الكبيػػر فػػي إث ػراء معرفػػة كمعمكمػػات الباحػػث ،ممػػا تسػػاعده فػػي تكػػكيف خمفيػػة عػػف مكضػػكع د ارسػػتو،
ككذلؾ إنجازىا بشكؿ أفضؿ كأكثر عمقنا كشمكنال ،كتجنب األخطاء التي كقع بيا الباحثكف السابقكف.
كقػػد اسػػتعرض الباحػػث أىػػـ الد ارسػػات السػػابقة التػػي تناكلػػت مكضػػكع الد ارسػػة ،كمكضػػكعات ذات
عالقػػة بمكضػػكع الد ارسػػة سػكاء كانػػت بشػػكؿ مباشػػر أك غيػػر مباشػػر ،حيػػث قػػاـ الباحػػث بتقسػػيـ الد ارسػػات
إلى قسميف كىما :الدراسات العربية كالدراسات األجنبية ،كتـ ترتيبيا مف األحدث إلى األقػدـ حسػب تػاريخ
نشرىا.

 1.6.2الدراسات العربية:
 .1دراســة (عبــد المطيــف وفــرج )2021 ،بعن ـوان :دور سياســات التشــغيل الوطنيــة فــي تحقيــق ىــدف
العمل الالئق في العراق االمكانات والتحديات.
تنكلت الدراسة مكضكع سياسات التشغيؿ الكطنية كدكرىا في تحقيؽ ىدؼ العمؿ الالئؽ لمجميع،
كانطمؽ البحث مف فرضية مفادىا اف سياسػات التشػغيؿ الكطنيػة غيػر قػادرة عمػى معالجػة مشػكمة البطالػة
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كالعمالة الناقصة كبالتالي فيي غير قادرة عمى تكفير العمؿ الالئؽ لمجميع ،فيما استيدؼ البحث التعرؼ
عمػػى سياسػػات التشػػغيؿ الكطنيػػة كمػػدل قػػدرتيا عمػػى رفػػع معػػدالت التشػػغيؿ كتػػكفير العمػػؿ الالئػػؽ لمجميػػع
كمػػاىي التحػػديات التػػي تكاجييػػا كتمنعيػػا مػػف تحقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ ،كمػػف اجػػؿ ذلػػؾ تػػـ اسػػتعراض اىػػداؼ
التنمي ػػة المس ػػتدامة كالتع ػػرؼ عم ػػى االى ػػداؼ المؤدي ػػة ال ػػى تحقي ػػؽ ى ػػدؼ العم ػػؿ الالئ ػػؽ لمجمي ػػع كم ػػاىي
االىداؼ الناجمة عف تحقيػؽ ىػذا اليػدؼ ،كمػا كتػـ التعػرؼ عمػى االسػتراتيجيات كالسياسػات التػي اتبعتيػا
الحككمة العراقية مف اجؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ كماىي الصعكبات كالتحديات التي كاجيت ىذه السياسات.
كتكصؿ البحث الى اف سياسات التشغيؿ في العراؽ ىي بالفعؿ غير قػادرة عمػى معالجػة مشػاكؿ
التشغيؿ كتقميؿ معدالت البطالة كالعمالة الناقصة بالمستكل المطمكب كيعكد ذلؾ لمجمكعة مف التحػديات
االقتصادية كاالجتماعية كعمى أرسيا التحديات المؤسسية.
 .2دراســة (لزىــاري )2021 ،بعن ـوان :العمــل الالئــق ونمــو االقتصــاد مؤشــر ىــام فــي تحقيــق التنميــة
بالمغرب العربي.
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة كتحميؿ أحد أىـ مؤشرات التنمية المستدامة بالمعرب العربي ،كىػك
المؤشر الثامف العمؿ الالئؽ كنمك االقتصاد ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي.
كتكصمت الدراسة إلى كجكد تحديات مممكسة ككبيرة تكاجو دكؿ المغرب العربي في سبيؿ تحقيػؽ
ىػػذا اليػػدؼ مػػف التنميػػة الػػذم يػػنعكس بػػدكره باشيجػػاب فػػي حػػاؿ الرفػػع مػػف أدائػػو عمػػى مسػػتكل األىػػداؼ
االجمالية لمتنمية المستدامة بدكؿ المغرب العربي.
 .3دراسة (عمي )2021 ،بعنوان :دور التخطيط االستراتيجي في التجربة التنموية في ماليزيا.
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة لمتعػػرؼ عمػػى دكر التخطػػيط االسػػتراتيجي فػػي التجربػػة التنمكيػػة متخػػذة مػػف
النيضة الماليزية نمكذجان ،كاعتمدت الدراسة عمى المنيج التاريخي االستردادم.
كتكصمت الدراسة إلى أف عممية التخطيط االستراتيجي أثرت بصػكرة ايجابيػة عمػى عمميػة التنميػة
المسػتدامة ،كذلػػؾ مػػف خػػالؿ تحديػػد نقػػاط االنطػالؽ ليػػا ،كآليػػات التحػػرؾ كالسياسػػات كاألىػػداؼ التطكيريػػة
كفقان لخطط بعيدة المدل ،كتكصمت الدراسة كذلؾ إلى أف لمفعؿ التنمكم الماليزم دك انر ايجابيان في مكاجية
المعضالت مف خالؿ اتباع الحككمة لمجمكعة مف السياسات كالبرامج كالمناىج االقتصادية التنمكية.
 .4دراسة (السويركي )2021 ،بعنوان :الجامعة ودورىا التربوي في تنمية ريادة االعمال.
ىػػدفت الد ارسػػة ال ػػى تحميػػؿ دكر الجامع ػػات فػػي تنميػػة ري ػػادة األعمػػاؿ ،اس ػػتخدـ الباحػػث الم ػػنيج
الكصفي لتحميؿ عينة مف  74محاض انر مف جامعة سرت.
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كخمصػػت الد ارسػػة إلػػى أف األىػػداؼ التربكيػػة كالمعمػػـ كالمػػتعمـ تسػػاىـ فػػي تطػػكير ريػػادة األعمػػاؿ
بجامعة سػرت ،كأف المنػاىج التعميميػة كأسػاليب التػدريس المتبعػة ال تسػاىـ فػي تطػكير ريػادة األعمػاؿ فػي
الجامعة.
 .5دراسة (ربحي )2021 ،بعنوان :حماية حقوق الالجئين الصكوك واالليات الدولية واالقميمية.
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة الػػى ضػػبط مفيػػكـ الالج ػ كمػػا اذا كػػاف مقب ػكال كمتػػداكال مػػف منظػػكر القػػانكف
الدكلي ،كتعرض اىـ الصككؾ الدكلية السارية المفعكؿ المتعمقة بػالمجكء ،مػع التركيػز عمػى مػدل تصػديؽ
الدكؿ العربيػة الخمػس (سػكريا ،العػراؽ ،الػيمف ،ليبيػا ،السػكداف) عمييػا ،حيػث تشػير باستفاضػة الػى اليػات
حمايػة حقػكؽ الالجئػيف فيمػا يتعمػؽ بالجانػب التعاىػدم اك غيػره عمػى مسػتكل نظػاـ االمػـ المتحػدة لحمايػة
حقكؽ االنساف كعمى مستكل االليات االقميمية المتاحة.
كأشارت الدراسة الى ضركرة تبي حككمات العالـ المتقدـ لغة التقاسـ بما يتصؿ بمسػألة التعامػؿ
مع الالجئيف ،االمر الذم يعزز تكىا مف الفصؿ العنصػرم العػالمي بحسػب تعبيػر ىاثػاكام بسػبب انتمػاء
معظـ الالجئيف الى العػالـ االقػؿ تقػدما ،لقػدة اسػاءت بعػض الػدكؿ العربيػة اليػدؼ كالغػرض الحقيقػيف مػف
اتفاقيات الالجئيف عمى قصكرىا مف ىالؿ االدعاء انيا تيتـ بتحديد الت ازمػات حمايػة الالجئػيف فػي المػالذ
االخيػػر فحسػػب ام انػػو يجػػكز ارسػػاؿ الالجئػػيف ركتينيػػا الػػى ام دكلػػة اخػػرل تق ػبميـ مػػف دكف تعريضػػيـ
لخطر االعادة القسرية الى أكطانيـ األصمية كتستخدـ ىذه الحككمػات حزمػة مػف المغريػات كالضػغكطات
لكػي تجبػر الحككمػات المرشػحة الف تكػكف دكليػا مػالذا اخيػ ار عمػى قبػكؿ مثػؿ ىػذه الصػفقات كفػي الكقػػت
نفسة تمجأ بعض الحككمات العالـ المتقدـ الى تكييؼ كضع الالجئيف الذيف يصمكف مف دكف سابؽ انذار
كمياجريف غير قانكنييف عمى الرغـ مف اتفاقيات الالجئيف تنص خالؼ ذلؾ.
 .6دراسة (العبيدي )2020 ،بعنوان :دور التخطيط االستراتيجي فـي تحقيـق أىـداف التنميـة :بـالتركيز
عمــــى التنميــــة االقتصــــادية واالجتماعيــــة "دراســــة مقارنــــة بــــين الجميوريــــة اليمنيــــة وجميوريــــة
السودان2015 – 2001م"
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة لمتعػػرؼ عمػػى مػػدل اىتمػػاـ القيػػادات اشداريػػة بمفيػػكـ كأكلكيػػات كمتطمبػػات
التخطػػيط االسػػتراتيجي ،كقيػػاس العالقػػة بػػيف التخطػػيط االسػػتراتيجي كتحقيػػؽ أىػػداؼ التنميػػة االقتصػػادية
كاالجتماعية في كؿ مف اليمف كالسكداف ،كاعتمدت الد ارسة المنيج الكصفي التحميمي ،كالمنيج التاريخي،
كالمػػنيج المقػػارف ،كمػػنيج التحميػػؿ االقتصػػادم ،كالمػػنيج اشحصػػائي .كتكػػكف مجتمػػع الد ارسػػة ًمػ ٍػف جميػػع
األفراد العامميف في قطاع التخطيط ،كاشدارة العامة لمتخطيط ،كبمغت عينة الدراسة ( )265فردان.
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إف الناتج المحمي اشجمالي خالؿ فترة الدراسة في و
كتكصمت الدراسة إلى َّ
كؿ مف اليمف كالسكداف
كاف منخفضػان؛ ككػذلؾ متكسػط نصػيب الفػرد ًم ٍنػو ،ك َّ
أف مؤشػرات؛ نسػبة التضػخـ السػنكم ،كمسػتكل الفقػر،
كنسػػبة البطالػػة ًمػ ٍػف إجمػػالي القػػكل العاممػػة ،كأف القيػػادات اشداريػػة بالجيػػات الحككميػػة محػػؿ الد ارسػػة فػػي

ال ػػيمف تم ػػارس االىتم ػػاـ بمفي ػػكـ كأكلكي ػػات كمتطمب ػػات التخط ػػيط االس ػػتراتيجي ،كتحمي ػػؿ البيئ ػػة الخارجي ػػة،
كص ػػياغة الرؤي ػػة االس ػػتراتيجية ،كص ػػياغة الرس ػػالة االس ػػتراتيجية ،كص ػػياغة الخط ػػة االس ػػتراتيجية؛ بدرج ػػة
متكسػػطة ،بينمػػا تمارسػػيا بدرجػػة مرتفعػػة فػػي السػػكداف ،ك َّ
أف تمػػؾ الجيػػات تمػػارس تحميػػؿ البيئػػة الداخميػػة
بدرجة مرتفعة في اليمف كالسكداف.
 .7دراسة (ءيف وآخرون2020 ،م) بعنوان :نحو تحقيق تنمية اقتصادية من خالل تعزيز دور ريادة
منظمات األعمال :مع اإلشارة إلى تجربة الجزائر
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى معرفػػة دكر ريػػادة األعمػػاؿ فػػي التنميػػة االقتصػػادية ،حيػػث تعتبػػر ريػػادة
األعمػاؿ مػػف الحقػكؿ اليامػػة كالكاعػػدة فػي اقتصػػاديات الػػدكؿ الصػناعية المتقدمػػة كالػػدكؿ الناميػة عمػػى حػػد
س ػكاء ،كتفسػػر ىػػذه ألىميػػة الػػدكر الكبيػػر لريػػادة األعمػػاؿ فػػي سػػياؽ التنميػػة االقتصػػادية كتجديػػد النسػػيج
االقتصادم لمدكؿ كالمجتمعات مف خالؿ إعادة التكازف لاسكاؽ.
كتكصمت الد ارسػة إلػى أف المشػركعات الرياديػة تقػكـ عمػى االبتكػار كتقػديـ أفكػار إبداعيػة سػباقة
ذات تميػز كمخػاطرة عاليػة؛ كتعتبػر ريػادة األعمػاؿ آليػة ىامػة شحػداث التغييػر االسػتراتيجي ،كتحسػيف
قدرات استخداـ المكارد ،كخمؽ منتجات مبتكػرة ،كتشػجيع تطبيػؽ الفػرص كاألفكػار االبتكاريػة ،كمػا تعتبػر
التنميػة االقتصػادية مػف أىػـ القضػايا التػي اىتمػت بيػا الػدكؿ الناميػة باعتبارىػا الخيػار الرئيسػي كالكحيػد
لمخركج مف التخمؼ االقتصادم.
 .8دراسة (الزىراء )2020 ،بعنـوان :األمـن النفسـي لـدال االطفـال الالجئـين فـي ءـوء بعـ

الظـروف

المعيشية.
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى األمف النفسي لدل األطفاؿ الالجئيف بأبعػاده كعالقتػو بمجمكعػة
مف الظركؼ المعيشية كىػى (مػدة اشقامػة  -مكػاف اشقامػة -حالػة ايسػرة -اضػرار الحػرب) ،مػع الكشػؼ
عف الفركؽ بيف الذككر كاالناث الالجئيف عمى مقياس ايمف النفسي ،كطبقت الدراسة عمى مجمكعػة مػف
طفال كطفمػة مػف الالجئػيف السػكرييف فػي مرحمػة الطفكلػة المبكػرة تتػراكح
األطفاؿ الالجئيف عددىـ ( )100ن
أعمارىـ بيف ( )7-5سنكات.
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كتكصمت الدراسة إلى أنو ال تكجد فركؽ دالة بيف متكسطات درجات األطفاؿ الالجئيف تبعان لمدة
اشقامػػة إال فػػي بعػػد األمػػف االجتمػػاعي لصػػالح المقيمػػيف مػػف ( )5-1سػػنكات عمػػى مقيػػاس االمػػف النفسػػي
لاطفاؿ الالجئيف ،كأنو ال تكجد فركؽ دالة بيف متكسطات درجات األطفاؿ الالجئػيف تبعػان لمكػاف اشقامػة
إال فػػي بعػػد األمػػف الشخصػػي لصػػالح مػػف يعػػيش مػػع أس ػرتو فقػػط عمػػى مقيػػاس االمػػف النفسػػي لاطفػػاؿ
الالجئيف ،كما ال تكجد فركؽ دالػة بػيف متكسػطات درجػات األطفػاؿ الالجئػيف عمػى مقيػاس االمػف النفسػي
لاطفاؿ الالجئيف تبعان ( لحالة األسرة  -اضرار الحرب  -النكع).
 .9دراسة (المخزومـي )2020 ،بعنـوان :أثـر االبتكـار عمـى التنافسـية والتنميـة االقتصـادية فـي الـدول
العربية خالل الفترة .2018-2007
ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس أثر االبتكار عمى التنافسػية كالتنميػة االقتصػادية فػي الػدكؿ العربيػة
لمفتػ ػرة  .2018-2007كق ػػد ت ػػـ قي ػػاس أث ػػر االبتك ػػار عم ػػى المتغيػ ػرات المس ػػتقمة ايتي ػػة :مؤش ػػر التنافس ػػية
العالمي ،نمك نصيب الفرد مف الناتج الحقيقي كمؤشر التنمية البشرية ،كمؤشرات تقػيس مسػتكيات التنميػة
االقتص ػػادية .كق ػػد ت ػػـ اس ػػتخداـ القي ػػاس االقتص ػػادم لبيان ػػات البان ػػؿ اعتم ػػادا عم ػػى المفاض ػػمة ب ػػيف نم ػػكذج
التأثيرات الثابتة كالنمكذج التجميعي كنمكذج التأثيرات العشكائية.
كقد خمصت الد ارسػة إلػى كجػكد أثػر إيجػابي معنػكم لالبتكػار عمػى نصػيب الفػرد مػف النػاتج ،كمػا
تيشير النتائج إلى أثر سمبي لالبتكار عمى التنافسية كالتنمية البشرية في البمداف العربية.
 .10دراســة (مقــدم )2020 ،بعنـوان :األونــروا ومشــكمة الالجئــين فــي العــالم :الالجئــين الفمســطينيين
نموذجا.
ال يمكػػف إنكػػار أىميػػة األكنػػركا كالػػدكر الرئيسػػي الػػذم لعبتػػو فػػي حيػػاة الالجئػػيف الفمسػػطينييف منػػذ
عاـ  ،1949عمى صعيد التعميـ ،كالرعاية الصحية ،كاشغاثة كالخدمات االجتماعية ،كبخاصة في أكقات
النزاعات ،يبدك أف أىمية األكنركا تتجاكز ،في الكاقع ،تكفير الخدمات لالجئػيف الفمسػطينييف ،فيػي تمثٌػؿ،
في نظرىـ ،دليالن فريدان مف نكعو عمى اعتراؼ المجتمع الدكلي بحقيـ في العكدة إلى كطنيـ .كعمى الرغـ
مف أىمية األكنركا ،كمركزىا في حياة الالجئيف الفمسطينييف ،فإف استمرارىا في القياـ بمياميا يبدك اليكـ،
كأكثر مف أم كقت مضى ،فػي مكضػع تسػاؤؿ ،ال سػيما فػي ظػؿ العجػز الكبيػر ،كالمػزمف ،فػي مكازنتيػا،
كتق ػػاعس ال ػػدكؿ المانحػ ػػة ع ػػف االض ػػطالع بمسػػػؤكلياتيا إزاءى ػػا .لق ػػد أث ػػارت ى ػػذه االعتب ػػارات ،كغيرىػ ػػا،
المتمحػػكرة حػػكؿ مسػػتقبؿ األكنػػركا ،جػػدالن كاسػػعان فػػي السػػاحة الفمسػػطينية ،كبػػيف نشػػطاء المجتمػػع المػػدني،
كالمتمثؿ في بقاءىا مف عدمو.
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 .11دراسة (بكري )2020 ،بعنوان :المعوقات الثقافية وأثرىا عمـى التوجـو نحـو ريـادة االعمـال لـدال
الطمبة الخريجين.
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة الػػى معالجػػة مكضػػكع المعيق ػات الثقافيػػة كمػػدل تأثيرىػػا عمػػى تكجػػو الطمبػػة
المقبميف عمى التخرج نحك ريادة االعماؿ ،كطبقت الدراسة عمى  100طالػب ،مػف أصػؿ  237أم بنسػبة
( )%42.19مػػف خػػالؿ اسػػتبياف المعيقػػات الثقافيػػة كاسػػتبياف التكجػػو نحػػك ريػػادة االعمػػاؿ ،معتمػػديف فػػي
دراستنا ىذه عمى المنيج الكصفي التحميمي.
كقػػد بينػػت نتػػائج الد ارسػػة كجػػكد إدراؾ بمسػػتكل مرتفػػع لمتغيػػر التكجػػو نحػػك ريػػادة االعمػػاؿ ككجػػكد
إدراؾ بمسػػتكل مػػنخفض لممعيقػػات الثقافيػػة ،كمػػا بينػػت النتػػائج أيضػػا كجػػكد ارتبػػاط سػػمبي بػػيف متغي ػرات
الد ارسػػة ،كأخيػ ار أكػػدت النتػػائج كجػػكد أثػػر ايجػػابي لبعػػد المغػػة فقػػط عمػػى المتغيػػر التػػابع عنػػد اختبػػار تػػأثير
االبعاد مجتمعة ،عمى متغير التكجو نحك ريادة االعماؿ ،فيما ال تأثر االبعاد األخرل.
 .12دراسة (مدلس )2019 ،بعنوان :الريادة والتنمية االقتصادية :المفيوم وطبيعة العالقة.
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى مناقشػػة طبيعػػة العالقػػة بػػيف االبتكػػار كالتنميػػة االقتصػػادية التػػي يمم ػؾ فييػػا
الريػػادم المبتكػػر مكانػػة ميمػػة مػػف خػػالؿ دكره فػػي تحسػػيف الفعاليػػة االقتصػػادية لممؤسسػػة ،كمػػف تػػـ خمػػؽ
الثركة داخؿ المجتمع.
كتكصػػمت نتػػائج الد ارسػػة إلػػى كجػػكد عالقػػة سػػببية ت ػربط بػػيف االبتكػػار كالتنميػػة االقتصػػادية ،كأف
شخصػية الريػادم المبتكػر كسػمككياتو تمعبػاف دك انر كبيػ انر فػي نجاحػو إذا تػكفرت مجمكعػة مػف العكامػؿ التػػي
تحدد حظكظ ىذا النجاح كتؤثر عمى نشاطو.
 .13دراســة (بــاىي )2019 ،بعن ـوان :إســيام المجتمــع المــدني فــي تحقيــق أجنــدة  2030لمتنميــة
المستدامة :الدور والتحديات.
إف اجندة التنمية المستدامة  2030التي تـ إقرارىػا فػي سػبتمبر  2015باعتبارىػا المسػار الػدكلي
لمتنميػػة ،تؤكػػد عمػػي أىميػػة دكر المجتمػػع المػػدني فػػي تحقيػػؽ أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة ،كمػػا تؤكػػد عمػػي
التزاميا بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني في تحقيؽ ىذه األىداؼ.
كيؤكػػد اليػػدؼ  17مػػف أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة عمػػى أىميػػة الشػراكة العالميػػة مػػف أجػػؿ التنميػػة
المستدامة .كما دعػا الػي بنػاء الشػراكات مػع أصػحاب المصػمحة المعنيػيف ،حيػث أف الشػراكة بػيف أطػراؼ
العمميػػة التنمكيػػة تسػػاعد فػػي جمػػع المعػػارؼ كالخب ػرات كالم ػكارد الماليػػة بيػػدؼ تحقيػػؽ التنميػػة المسػػتدامة
بأبعادىا الثالثة االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية.
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كدعا اليدؼ  17مف أىػداؼ التنميػة المسػتدامة الػي تشػجيع كتعزيػز الشػراكات بػيف القطػاع العػاـ
كالخاص كالمجتمع المدني مف أجؿ االستفادة مف الخبرات المكتسبة كاستراتيجيات تعبئة المكارد .كتتجسػد
أىميػػة المجتمػػع المػػدني فػػي منظماتػػو التػػي تسػػتطيع أف تسػػيـ فػػي التنميػػة المسػػتدامة إسػػياما حقيقيػػا إذا
نجحت في بناء الكعي التنمكم كاستق ارره كتكظيفو مف خالؿ مشاركة حقيقية كفاعمة في العمميػة التنمكيػة،
كقد تعاظمت ىذه األىمية في العقكد األخيرة نتيجة المتغيرات االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية.
 .14دراسة (المزوري )2019 ،بعنوان :الموارد البشرية الخميجية وأثرىا في التنمية االقتصادية.
تعتب ػػر الد ارس ػػة أف المس ػػتكطنات البشػ ػرية عب ػػارة ع ػػف ام ػػاكف تتط ػػكر فيي ػػا المجتمع ػػات اقتص ػػاديا
كاجتماعيػػا فػػي محاكلػػة لتطػػكير حياتيػػا المعيشػػية مػػف خػػالؿ تحكيػػؿ البيئػػة الطبيعيػػة فييػػا الػػى بيئػػة تشػػتمؿ
عمػػى مجمكعػػة مػػف البنػػى االساسػػية الماديػػة (االسػػكاف  ،النقػػؿ ،الميػػاه ،كالػػتخمص مػػف النفاي ػات) كالبنػػى
االجتماعيػػة (الخػػدمات الصػػحية ،التعميميػػة ،كالثقافيػػة) كذلػػؾ ألىميػػة ىػػذه البنػػى فػػي ضػػماف حيػػاة مالئمػػة
لمس ػػكاف ،كتحقيػ ػػؽ اليػػػدؼ العػ ػػاـ لممسػػػتكطنات البش ػ ػرية كال ػػذم يتمثػ ػػؿ فػػػي تحس ػػيف النكعيػػػة االجتماعيػػػة
كاالقتصادية كالبيئية لممستكطنات البشرية كبيئتي المعيشة كالعمؿ لمجميع.
 .15دراسة (العنزي )2018 ،بعنوان :التخطيط االستراتيجي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة فـي
القطاع الخاص وفقاً لرؤية المممكة العربية السعودية .2030
التعػػرؼ عمػػى كاقػػع التخطػػيط االسػػتراتيجي لػػدل القطػػاع الخػػاص فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعكدية،
كمعرف ػػة دكر التخط ػػيط االس ػػتراتيجي ل ػػدل القط ػػاع الخ ػػاص ف ػػي إيج ػػاد بيئ ػػة كاس ػػتثمارات تتف ػػؽ م ػػع رؤي ػػة
المممكػػة  ،2030كتكػػكف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف القيػػادات كالمسػػؤكليف فػػي المنظمػػات الحككميػػة كمنظمػػات
القطػػاع الخ ػػاص فػػي المممك ػػة العربيػػة الس ػػعكدية ،كتػػـ اس ػػتخداـ عينػػة قص ػػدية كبم ػ ع ػػددىا ( )15قياديػ ػان
كمسػػؤكالن فػػي م اركػػز ق ػرار حكػػكمي كقطػػاع خػػاص مختمفػػة ،كاسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي،
كمنيج تحميؿ المحتكل كتـ استخداـ أداة المقابمة.
كتكصػػمت الد ارسػػة إلػػى أف كاقػػع التخطػػيط االسػػتراتيجي فػػي مجػػاؿ التنميػػة المسػػتدامة لػػدل القطػػاع
الخاص يعتبر جيدان ،كلكنو يتركز لدل المؤسسػات الكبيػرة فقػط ،بينمػا تشػكك المؤسسػات الصػغيرة مػف قمػة
الخطػػط االسػػتراتيجية فػػي مجػػاؿ التنميػػة المسػػتدامة ،كتبػػيف أف كاقػػع التخطػػيط االسػػتراتيجي لػػدل القطػػاع
الخاص لـ يرتقي بعد الى المستكل الحككمي في مكاكبة رؤية  2030كالبرامج كالمشاريع المصاحبة ليػا،
كاتضح كجكد دكر محكرم لمتخطيط االستراتيجي لػدل القطػاع الخػاص فػي إيجػاد بيئػة عمػؿ تتفػؽ كرؤيػة
المممكة  2030باعتبار اف القطاع الخاص سيككف المحرؾ الرئيس لالقتصاد المستقبمي.
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 .16دراسة (عباس )2018 ،بعنوان :التسريح االقتصادي
إف تحقيػػؽ االسػػتمرار كاالسػػتقرار فػػي العمػػؿ لػػبعض فئػػات العمػػاؿ خاصػػة الضػػعيفة منيػػا مػػف أىػػـ
المشػػكالت التػػي تكاجييػػا التشػريعات االجتماعيػػة الحديثػػة خاصػػة فػػي ظػػؿ تعػػدد أسػػاليب كطػػرؽ أصػػحاب
العمػػؿ فػػي التحايػػؿ عمػػى القػػانكف لػػتخمص مػػنيـ مسػػتنديف فػػي ذلػػؾ ألسػػباب ال يمكػػف لممشػػرع كالقضػػاء
كالنقابات أف تمنعيا كىي األسباب االقتصادية.
كتناكلػػت الد ارسػػة مسػػألة تسػريح العمػػاؿ ذكم اشعاقػػة بكصػػفيـ مػػف الفئػػات الضػػعيفة مػػف العمػػاؿ
كألنيػـ أكثػػر عرضػػة لفقػػداف فػػرص العمػؿ التػػي حصػػمكا عمييػػا بعػػد تػدريبيـ كتػػأىيميـ بشػػكؿ كػػاؼ مػػف قبػػؿ
الجيات كالجمعيات المختصة كأف التسػريح ىػذا يكػكف ألسػباب مختمػؼ ،منيػا مػا ىػك عػادم كأخػرل غيػر
عادية.
فالمشكالت االقتصادية التي تتعرض ليا المنشأة تعتبر مف أىـ األسباب لتسريح العماؿ ،خاصة
الفئات الضعيفة منيـ فيتـ االستغناء عف ىذه الفئة بحجة تدني مردكدىـ كتكمفة تشغيميـ الباىظة كلتقميؿ
مف النفقات التي تمحؽ بالمشركع نتيجة عمميـ ،إال إف ىػذا األجػراء قػد يخفػي كراءه تمييػ انز ك عػدـ مسػاكاة
بيف العماؿ مف قبؿ صػاحب العمػؿ مػف أجػؿ الػتخمص مػف العمػاؿ ذكم اشعاقػة أك العػامالت مػف النسػاء
أك العماؿ االطفاؿ دكف العماؿ األخريف ،لذلؾ بحثػت التشػريعات االجتماعيػة الحديثػة عػف كسػيمة لتػأطير
ىذا النكع مف التسريح إكايجاد كسائؿ لحماية ىذه الفئات منيـ كتكفي الحماية المناسبة ليـ.
 .17دراسة (الشيواني )2018 ،بعنوان :دور القطاع العام والقطاع الخاص في التنمية االقتصادية.
تيػػدؼ الد ارسػػة إلػػى تحميػػؿ أبعػػاد االتجاىػػات الرئيسػػة لتجربػػة الع ػراؽ فػػي التنميػػة االقتصػػادية مػػف
خػػالؿ الػػدكر الػػذم لعبػػو أىػػـ قطػػاعيف فػػي النشػػاط االقتصػػادم لػػو كىمػػا القطػػاع العػػاـ كالقطػػاع الخػػاص .
كألجؿ ذلؾ تميػد الد ارسػة بصػكرة مركػزة عػف تكسػع دكر الدكلػة كالحككمػات فػي جيػكد التنميػة االقتصػادية
ف ػػي البم ػػداف النامي ػػة بعام ػػة كف ػػي العػ ػراؽ بخاص ػػة خ ػػالؿ الس ػػبعينيات كف ػػي ظ ػػؿ األزم ػػات االقتص ػػادية اك
المشكالت الداخمية كالخارجية العامة التي كاجيتيا .
كق ػػد تكص ػػمت الد ارس ػػة إل ػػى العدي ػػد م ػػف النتػ ػائج كاالس ػػتنتاجات التحميمي ػػة تش ػػير بج ػػالء إل ػػى س ػػبؿ
كأكلكي ػ ػػات معالج ػ ػػة إجرائي ػ ػػة ذات مض ػ ػػاميف كدالالت لمسياس ػ ػػات االقتص ػ ػػادية أبرزى ػ ػػا :اس ػ ػػتحكاذ النش ػ ػػاط
االقتصادم لمقطاع الخاص عمى الفاعمية كالدكر الرئيس في األداء كالكفاءة مقابػؿ الػدكر الريػادم لمقطػاع
العاـ في قيادة كتكجيو عمميات التنمية االقتصػادية باتجػاه أعمػى معػدالت النمػك االقتصػادم فػي الظػركؼ
الطبيعية ،فضالن عف ضماف سالمة كحماية االقتصاد مف ثغرات كمخاطر الظركؼ غيػر-الطبيعيػة .ىػذه
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المضاميف تكحي ببساطة بضركرة دعـ اتجاىات المكازنة بيف الكفاية كالكفاءة مف جية كلصالح التحػكؿ
إلى الكفاءة مف جية ثانية ،في سبيؿ تنمية تراكمية مطردة ال تكتفي بطفػرات كقتيػة كتبنػى تحركاتيػا ذاتيػان
كمحمي ػان ،تنطػػكم عم ػػى إعػػادة إص ػػالح كػػؿ م ػػف القطػػاعيف الع ػػاـ كالخػػاص م ػػع مػػا تقتض ػػيو مػػف عممي ػػات
خصخصة كبشكؿ خاص في األنشطة اشنتاجية كالتكزيعية دكف الخدمية منيا كاالجتماعية.
 .18دراسة (العكمة )2018 ،بعنوان :الحماية الدولية لالجئين واليات تفعيميا.
تعد مشكمة تدفؽ الالجئيف مف بيف أىـ القضايا اشنسانية إلحاحان في العالـ ،ككف ىذه الفئات مف
بيف أكثر مجمكعات الناس تعرضان لممعاناة ،سكاء كاف ذلؾ نتيجة لصراع مسمح ،أك غير ذلؾ مػف أنػكاع
انتياكات حقكؽ اشنساف .كما تعد مشكمة النزكح القسرم "الداخمي" ىي األخػرل مػف أكبػر التحػديات التػي
يكاجييا المجتمع الدكلي اليكـ .كأماـ عجز المجتمع الدكلي عف اشيفاء بااللتزامات التػي تقػع عمػى عاتقػو
بمكجب القانكف الدكلي تجػاه الالجئػيف بسػبب التجاذبػات كالمصػالح السياسػية لمقػكل الكبػرل خاصػة داخػؿ
مجمػس األمػػف الػػدكلي ،أصػػبحنا أمػػاـ حاجػػة ممحػػة لمراجعػػة ايليػػات المعمػػكؿ بيػػا حاليػان الخاصػػة بالحمايػػة
الدكليػػة لالجئػػيف كالنػػازحيف قس ػريان ،خاص ػةن مػػع ت ازيػػد حػػاالت المجػػكء فػػي السػػنكات األخي ػرة بسػػبب انتشػػار
العنػػؼ كالصػراعات فػػي أنحػػاء عديػػدة مػػف بقػػاع األرض .ركػػزت ىػػذه الد ارسػة عمػػى إشػػكالية عػػدـ حصػػكؿ
الالجئػػيف عمػػى الحقػػكؽ المقػػررة ليػػـ فػػي القػػانكف الػػدكلي بشػػكؿ عػػاـ كالالجئػػيف السػػكرييف فػػي تركيػػا بشػػكؿ
خػػاص كالػػدكر الػػذم تقػػكـ بػػو األمػػـ المتحػػدة كالمفكضػػية السػػامية لشػػؤكف الالجئػػيف كغيرىػػا مػػف المنظمػػات
الدكلية في تكفير الرعاية لالجئيف كحمايتيـ ،كتحسػيف الكضػع اشنسػاني كاالجتمػاعي ليػـ ممػا يسػاىـ فػي
اسػػتقرارىـ فػػي بمػػداف المجػػكء ،كأىػػـ المعكقػػات التػػي تكاجػػو المفكضػػية فػػي مجػػاؿ عمميػػا ،كأكثػػر الصػػعكبات
التي تكاجو الالجئيف.
كخمصػػت الد ارسػػة إلػػى أف قضػػية المجػػكء تكاجػػو اليػػكـ تحػػديات كبي ػرة كتصػػطدـ بمػػدل مصػػداقية
المجتمع الدكلي كالمؤسسات الدكلية المعنيػة بػالالجئيف كتفعيػؿ آليػات التعامػؿ مػع ىػذه القضػية فػي ضػكء
تزايد حاالت النزاع المسمح التي تعتبر السبب الرئيس لتزايد أعداد الالجئػيف .كضػركرة التعامػؿ مػع قضػية
الالجئيف بأبعادىا اشنسانية بعيدان عف التجاذبات كالمصالح السياسية سيما كأف أرقاـ الالجئيف كصمت في
السػػنكات األخيػرة إلػػى مسػػتكيات غيػػر مسػػبكقة ،األمػػر الػػذم يقتضػػي التعامػػؿ معيػػا بجديػػة أكثػػر كأف تقػػكـ
الػػدكؿ بمػػا ىػػك مفػػركض عمػػى عاتقيػػا بمكجػػب التزاماتيػػا الدكليػػة ،كأف تتعػػاكف فيمػػا بينيػػا لمحػػد مػػف ظػػاىرة
المجػػكء كمعالجػػة أسػػبابو ،كتػػذليؿ كافػػة المعكقػػات السياسػػية كاألمنيػػة كاالقتصػػادية التػػي تعيػػؽ تطبيػػؽ نظػػاـ
فعاؿ لمحماية الدكلية لالجئيف.
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 .19دراسة (لوفي )2017 ،بعنوان :سوق العمل والنمو االقتصادي -نموذج .ARDL
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى تقيػػيـ العالقػػة بػػيف العمػػؿ كالنمػػك االقتصػػادم فػػي الج ازئػػر عمػػى المػػدل
الطكي ػػؿ م ػػف خ ػػالؿ تقي ػػيـ سياس ػػات التش ػػغيؿ كس ػػكؽ العم ػػؿ ف ػػي الج ازئ ػػر .كتؤك ػػد العدي ػػد م ػػف الد ارس ػػات
كاشحصػاءات أف العػػالـ العربػػي يتصػدر نسػػبة البطالػػة البالغػة  ،%13.2كتشػػير العديػػد مػف التقػػارير إلػػى
أف مسػػتكل البطالػػة فػػي الج ازئػػر بػػدأ يرتفػػع مػػف  %17عػػاـ  1987إلػػى  %28عػػاـ  ،1995ليصػػؿ إلػػى
 %30عػػاـ  ،1999كج ػػاءت ى ػػذه الزي ػػادة نتيج ػػة لعػػدة عكام ػػؿ سياس ػػية كاقتص ػػادية كاجتماعي ػػة مترابط ػػة،
بالرغـ مف الجيكد التي بذلتيا الدكلة الجزائرية عمى مدل عقديف مػف الػزمف ،فػإف ظػاىرة البطالػة فػي ظػؿ
إدخاؿ األساليب تركػز الد ارسػة عمػى تقػدير اسػتخداـ السالسػؿ الزمنيػة لمبيانػات اشحصػائية لمج ازئػر خػالؿ
الفتػرة  2015-1970لمتغيػرات مثػؿ اشنفػػاؽ عمػػى قطػػاع التكظيػػؼ ،كمعػػدالت البطالػػة ،كمعػػدؿ النشػػاط،
ذاتي ػ ػػا
كمتغي ػ ػػر ال ػ ػػدعـ االجتم ػ ػػاعي ،كالنم ػ ػػك االقتص ػ ػػادم ،باس ػ ػػتخداـ نم ػ ػػكذج االنح ػ ػػدار الزمن ػ ػػي الم ػ ػػكزع ن
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 .20دراسة (ديبوشا )2017 ،بعنوان :دور االستثمار األجنبي المباشر في التنمية االقتصادية.
ىػدفت ىػذه الد ارسػة إلػى تحديػد مسػاىمة االسػتثمار األجنبػي المباشػر فػي التنميػة االقتصػادية مػف
خالؿ تحميؿ مساىماتو في الجزائر ،ككذلؾ مساىماتو فػي العديػد مػف المتغيػرات االقتصػادية بمػا فػي ذلػؾ
تككيف رأس الماؿ الثابت اشجمالي ،كاالستثمار المحمي ،كالتكظيؼ ،كالتجارة الخارجية.
أشارت النتائج الرئيسية لمدراسة إلى أف االستثمار األجنبػي المباشػر الػداخمي لمج ازئػر لػو مسػاىمة
إيجابيػ ػػة فػ ػػي التنميػ ػػة االقتصػ ػػادية ،فػ ػػي حػ ػػيف أف ىػ ػػذه المسػ ػػاىمات فػ ػػي الد ارسػ ػػة خصصػ ػػت المتغي ػ ػرات
االقتصادية تختمؼ مف نشاط إلى آخر ،كمف فترة إلى أخرل.
 .21دراسة (فارس )2016 ،بعنوان :العالقة بـين الخصـائص الرياديـة لـدال االدارة العميـا فـي البنـوك
التجارية والتخطيط االستراتيجي في قطاع غزة.
ىػدفت ىػذه الد ارسػة لمتعػػرؼ عمػى العالقػة بػػيف الخصػائص الرياديػة لػػدل االدارة العميػا فػي البنػػكؾ
التجارية كالتخطيط االستراتيجي فػي قطػاع غػزة ،كذلػؾ عمػى المػدراء فػي البنػكؾ التجاريػة ،كاشػتممت عينػة
الدراسة عمى ( )164مف المػدراء العػامميف فػي البنػكؾ التجاريػة ،كاعتمػدت الد ارسػة عمػى المػنيج الكصػفي
التحميمي.
كخمصػػت الد ارسػػة إلػػى أف تػػكفر التخطػػيط االسػػتراتيجي مػػف كجيػػة نظػػر المػػديريف العػػامميف فػػي
البنكؾ التجارية بمحافظات غزة بدرجة مرتفعة ،كأف مستكل الخصائص الريادية متػكفر بدرجػة كبيػرة ،كأف
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ىن ػػاؾ ع ػػدـ كج ػػكد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة احص ػػائية ب ػػيف الخص ػػائص الريادي ػػة لمم ػػديريف الع ػػامميف ف ػػي البن ػػكؾ
التجاريػ ػػة تعػ ػػزل لممتغي ػ ػرات الشخصػ ػػية التاليػ ػػة (الجػ ػػنس ،العمػ ػػر ،المؤىػ ػػؿ العممػ ػػي ،المسػ ػػمى الػ ػػكظيفي،
التخصص).
 .22دراسـة (ثابـت )2016 ،بعنـوان :العوامـل المـؤثرة فـي نجـاح اختيـار المشـاريع الرياديـة ءـمن
برنامج" مبادرون"
ىػدفت ىػذه الد ارسػة إلػى استقصػاء معػايير االختيػار كم ارحػؿ الفػرز لممشػاريع الرياديػة السػتقطاب
أكثػر األشػخاص كالمشػاريع مالئمػة لالسػتفادة مػف بػرامج الػدعـ كاالحتضػاف مكضػكع الد ارسػة ،كتحديػد
المعايير التي تساىـ في اختيار المشاريع كاألشخاص الرياديف ،كبمغت عينة الدراسة ( )110استبانة.
كخمص ػػت الد ارس ػػة إل ػػى كج ػػكد عالق ػػة ب ػػيف العكام ػػؿ )أص ػػالة الفكػ ػرة ،التخص ػػص/التعم ػػيـ ،الن ػػكع
االجتماعي ،الخبرة المينية ،القدرة عمى التنفيذ ،دراسة الجدكل ،الدراسة التسكيقية ،الدراسة الفنية ،الدراسة
الماليػة ،فريػؽ العمػؿ) ،كنجػاح اختيػار المشػاريع الرياديػة ضػمف برنػامج مبػادركف .كػذلؾ أظيػرت نتػائج
الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات آراء المبحكثيف حكؿ العكامؿ المؤثرة محػؿ
الدراسة في نجاح اختيار المشاريع الريادية تعزل إلى)العمر ،الجنس ،المؤىؿ العممي ،سنكات الخبرة في
العمؿ الريادم).

 2.6.2الدراسات األجنبية:
 .1دراسة ( )Oliveira, 2021بعنوان :استراتيجية موجية نحو االستدامة وأىداف التنمية المستدامة
Sustainability-oriented strategy and Sustainable Development Goals

ىدفت ىػذه الد ارسػة الكتشػاؼ مػا إذا كانػت الشػركات التػي تمػارس األعمػاؿ التجاريػة فػي الب ارزيػؿ
تفكػػر فػػي أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة فػػي اسػػتراتيجياتيا .كتحديػػد العكامػػؿ الخارجيػػة كالداخميػػة التػػي تحفػػزىـ
عمى ذلؾ .كتـ جمع البيانات مف خالؿ استطالع عبر اشنترنت يتمثؿ في  355مؤسسة.
تظيػػر نتػػائج الد ارسػػة أف الشػػركات تتنػػاكؿ أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة فػػي اسػػتراتيجياتيا ،كجميػػع
العكام ػػؿ الدافع ػػة الداخمي ػػة كالخارجي ػػة متش ػػابية بالنس ػػبة لمش ػػركات المحمي ػػة كالش ػػركات متع ػػددة الجنس ػػيات،
باسػػتثناء العكامػػؿ الخارجيػػة السػػمبية لسمسػػمة القيمػػة ،كأف الشػػركات متعػػددة الجنسػػيات أكثػػر عرضػػة لمنظػػر
فػػي العكامػػؿ الخارجيػػة السػػمبية ،كىػػك اتجػػاه إيجػػابي .كمػػا بينػػت النتػػائج أف الشػػركات تأخػػذ فػػي االعتبػػار
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األى ػػداؼ الس ػػبعة عش ػػر ف ػػي اس ػػتراتيجياتيا ،عم ػػى عك ػػس الحج ػػة النظري ػػة القائم ػػة ب ػػأف الش ػػركات متع ػػددة
الجنسيات تعاني مف ضغكط أكبر بسبب نطاقيا الجغرافي الكاسع.
 .2دراسة ( :)Medeiros, 2020االبتكار وريادة األعمـال كمحـركين لمتنميـة االقتصـادية :االختالفـات
في االقتصادات األوروبية عمى أساس نموذج الحمزون الرباعي.
Innovation and entrepreneurship as drivers of economic development:
Differences in European economies based on quadruple helix model
ى ػػدفت ى ػػذه الد ارس ػػة إل ػػى استكش ػػاؼ عكام ػػؿ ري ػػادة األعم ػػاؿ كاالبتك ػػار الت ػػي ت ػػؤثر عم ػػى التنمي ػػة
االقتصادية في ظؿ النمكذج الرباعي ،عمى عكس جنكب كشماؿ أكركبا .كتػـ جمػع البيانػات الثانكيػة مػف
قكاعد بيانات كمنظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية ،كمؤشر التنافسػية العالميػة ،ألربعػة بمػداف فػي الشػماؿ
كأربعة بمداف في جنكب أكركبا.
كتكصػػمت الد ارسػػة إلػػى كجػػكد فرقػان ذا داللػػة إحصػػائية فػػي متغيػرات أبعػػاد النمػػكذج الربػػاعي .كىػػذا
يعنػػي أف بمػػداف شػػماؿ أكركبػػا (فنمنػػدا كىكلنػػدا كالنػػركيج كالسػػكيد) تظيػػر نتػػائج أفضػػؿ فػػي االبتكػػار كريػػادة
أيضػا أف نصػيب
األعماؿ مف دكؿ جنكب أكركبػا (إسػبانيا كاليكنػاف إكايطاليػا كالبرتغػاؿ) ،كأظيػرت النتػائج ن
الفرد مف اشنفاؽ المحمي اشجمالي عمى البحث كالتطكير مرتبط بشكؿ إيجابي بأبعاد الحككمة كالجامعة،

مع كجكد اختالفات كبيرة بيف بمداف جنكب كشماؿ أكركبا.
 .3دراسة ( :)Morales-Alonso, 2020تطمعات ريادة األعمال :التنمية االقتصادية وعدم المسـاواة
والقيم الثقافية
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى تسػػميط الضػػكء عمػػى تطمعػػات ريػػادة األعمػػاؿ فػػي كػػؿ مػػف االقتصػػادات
المتقدمة كالنامية ،مف حيث القيـ السياقية كالفردية ،تـ استخراج البيانات المستخدمة مف المرصد العػالمي
لريادة األعمػاؿ لمجمكعػة مػف البمػداف  ،حيػث يػتـ قيػاس التطمعػات الرياديػة لافػراد فػي كػؿ بمػد مػف خػالؿ
إجمالي نشاط ريادة األعماؿ في المرحمة المبكرة.
ػمبيا
كتكصمت الدراسة إلى أنو في حقبة ما بعد األزمة  ،تػرتبط تطمعػات ريػادة األعمػاؿ ارتباطنػا س ن

بالفردية في البمداف النامية .لكف في البمداف المتقدمة ،ال ترتبط ريادة األعماؿ بالفردية بؿ بعدـ المساكاة.
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 .4دراسة ( )Blanchard, 2013بعنوان :المميزات الريادية في الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجـم:
منظور ريفي وريفي نائي وحءري عن أعمال لنكولنشاير.
Entrepreneurial Characteristics in SMEs: A Rural, Remote Rural, and Urban
Perspective of Lincolnshire Businesses

ىدفت ىذه الدراسة لتقديـ مؤشر مركب ذم صمة بػثالث منػاطؽ محػددة مػف االختبػار :االبتكػار،
كاكتشاؼ الفرص ،كالمخاطرة مف خالؿ التركيز عمى اليدؼ الرئيسي مف ىذه الدراسة المشاريع الصغيرة
كالمتكسطة في المناطؽ الريفية ،كلقد اتبعت الدراسة مراجعة األدبيات ل ػ ( )100منطقػة مػف الخصػائص
كالسمات الريادية ،كالتي شكمت أساس منيجية البحث حسب المكقع الجغرافي ،مف خػالؿ جمػع البيانػات
لمسػح ل ػ ( )3600شػركة مػف الشػركات الصػغيرة كالمتكسػطة التػي تقػع فػي مقاطعػة لنككلنشػاير شػرؽ
انجمترا ،كلقد ركزت الدراسة عمى الخصائص الريادية المعركفة مف قبؿ ركاد األعماؿ لممناطؽ الجغرافية
مف أجؿ تحديد إذا ما كاف مكقع معيف لديو أم تأثير عمى النشاط الريادم.
كخمصت الدراسة إلى إيضاح عناصر مختمفة لمسمكؾ الريادم كالعادات التجارية لاعماؿ الكاقعة
ضمف المناطؽ الريفية؛ كمع ىذه النتائج تشير إلى أف بعض المناطؽ تسيطر عمييا نظرة معينة ،كتشير
ىذه النتائج أف بعض شركات األعماؿ تبدم مستكل مف القدرة الريادية ضمف األنشطة التجاريػة اليكميػة
كاالستراتيجية؛ كما أشارت نتائج الد ارسػة أف ىنػاؾ مزيجػا مػف األعمػاؿ الجديػدة التػي يجػرم إنشػاؤىا مػف
قبؿ المياجريف إلى جانب أنشطة تجارية عريقة ،مع إشارة الدالئؿ إلى أف األعماؿ الجديدة تقيػد السػمكؾ
الريادم لممناطؽ.
 .5دراسة ( )Gibb & etc, 2013بعنوان :قيادة الجامعة الرياديـة :مواجيـة احتياجـات تنميـة رياديـة
المشاريع في مؤسسات التعميم العالي
Leading the Entrepreneurial University: Meeting the Entrepreneurial Development
Needs of Higher Education Institutions

ىدفت ىذه الدراسة إلى ابراز االحتياجات كالمتطمبات األساسية الكاجب تكافرىا شنشاء الجامعات
الرائدة عالميان عمى مستكل مؤسسات التعميـ العالي ،كاعتمػدت منيجيػة الد ارسػة عمػى اسػتخداـ أحػد أدكات
البحكث الكيفيػة ،كىػك تحميػؿ المحتػكل ،كاسػتعاف البػاحثكف فػي اجػراء د ارسػتيـ بعينػة عشػكائية مختػارة مػف
المق ػػاالت التربكي ػػة المنش ػػكرة ف ػػي ال ػػدكريات المحكم ػػة عمميػ ػان خ ػػالؿ الفتػ ػرة الزمني ػػة الممت ػػدة ب ػػيف (-1998
2013ـ).
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كخمصت الدراسة إلى أف االحتياجات كالمتطمبات األساسية الكاجب تكافرىا لدل مؤسسات التعميـ
العالي شنشاء الجامعات الرائدة عالميان ىي :تحديد رسالة كرؤيػة مؤسسػية تػدعـ التكجػو االسػتراتيجي نحػك
المسػػتقبؿ مػػف أجػػؿ تعمػػيـ المعرفػػة ،كعقػػد الش ػراكات الخارجيػػة التػػي تعمػػؿ عمػػى تػػكفير القػػدر الكػػافي مػػف
التمكيؿ.

 3.6.2التعقيب عمى الد ارسات السابقة:
تػػـ فػػي ىػػذا الفصػػؿ اسػػتعراض الد ارسػػات السػػابقة المتعمقػػة بمكضػػكع الد ارسػػة كتنكعػػت الد ارسػػات
السػػابقة ب ػػيف د ارس ػػات عربيػػة كأجنبي ػػة ،كك ػػاف أحػػدث ى ػػذه الد ارس ػػات عػػاـ (2021ـ) ،كك ػػاف أق ػػدميا ع ػػاـ
(2013ـ) ،كق ػػد كج ػػد الباح ػػث ب ػػأف ى ػػذه الد ارس ػػات ق ػػد تع ػػددت كاختمف ػػت ب ػػاختالؼ األى ػػداؼ كالقطاع ػػات
كالبيئات كالمتغيرات التي تناكلتيا كالمنيجيات التي اتبعتيا ،كقد غمب عمى تمؾ الدراسات استخداـ المنيج
الكصفي التحميمي.
أوجو االتفاق واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
أ .من حيث موءوع الدراسة وأغراءيا وأىدافيا:
تناكلػػت الد ارسػػات السػػابقة مجمكع ػة مػػف األغ ػراض كاألىػػداؼ فبعضػػيا تنػػاكؿ التنميػػة المسػػتدامة
كبعضػػيا تنػػاكؿ ريػػادة األعمػػاؿ كبعضػػيا تنػػاكؿ الالجئػػيف كىػػك مػػا يتشػػابو مػػع مكضػػكع الد ارسػػة مػػف حيػػث
المضمكف.
ب .من حيث المنيج واألداة المستخدمة:
اتفقػػت غالبيػػة الد ارسػػات السػػابقة فػػي اسػػتخداميا المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي منيج ػان لمد ارسػػة ،كمػػا
اتفقت غالبيتيا في استخداـ االستبانة كأداة رئيسية لمدراسة.
ج .من حيث مجتمع الدراسة وعينتيا:
اختمف ػػت الد ارس ػػة الحالي ػػة م ػػع الد ارس ػػات السػ ػػابقة ف ػػي اختي ػػار مجتم ػػع كعين ػػة الد ارس ػػة حيػػػث أف
الد ارس ػػات الس ػػابقة طبق ػػت عم ػػى المؤسس ػػات الحككمي ػػة كالخاص ػػة كمؤسس ػػات التعم ػػيـ الع ػػالي كالمؤسس ػػات
الخدمية كالبنكؾ كالشركات ،بينما طبقت الدراسة الحالية عمى الالجئيف في مخيمي الشاط كالزعترم.
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أوجو استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:
 عرض اشطار النظرم لمدراسة.
 بناء أداة الدراسة.
 تحديد منيج الدراسة ،كاألساليب اشحصائية المستخدمة.
 عرض النتائج كمناقشتيا كتفسيرىا ،كتقديـ التكصيات كالمقترحات.
ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
 إف مػا يميػز الد ارسػػة الحاليػة عػػف الد ارسػات السػػابقة أنيػا تناكلػػت د ارسػة أثػػر اليػدؼ الثػػامف مػف أىػػداؼ
التنميػػة المسػػتدامة "العمػػؿ الالئػػؽ كنمػػك االقتصػػاد فػػي خمػػؽ فػػرص اقتصػػادية لالجئػػيف كالميػػاجريف فػػي
ظؿ كجكد ريادة االعماؿ كمتغير كسيط ،حيث تعتبر ىذه المحاكلة األكلى لدراسة ذلؾ.
 يأمػػؿ الباحػػث فػػي أف تسػػيـ ىػػذه الد ارسػػة بإضػػافة جديػػدة لمجػػاؿ البحػػث العممػػي كخاصػػة فػػي مكضػػكع
التنمية المستدامة كريادة األعماؿ لالجئيف.

 4.6.2الفجوة البحثية:
يكضح الجدكؿ التالي الفجكة البحثية لمدراسة:
جدول  :1.2الفجوة البحثية
أىم نتائج الدراسات السابقة

-

رك ػ ػػزت الد ارس ػ ػػات الس ػ ػػابقة عم ػ ػػى -

ن ػ ػػدرة الد ارسػ ػ ػػات عمػ ػ ػػى حػ ػ ػػد عمػ ػ ػػـ

اىتمت ىذه الدراسة بدراسة أثر اليدؼ

التنميػػة المسػػتدامة كريػػادة األعمػػاؿ

الباح ػ ػػث التػ ػ ػػي تناكل ػ ػػت متغي ػ ػ ػرات

الث ػػامف م ػػف أىػػداؼ التنمي ػػة المس ػػتدامة

ك ػ ػ ػػاف مج ػ ػ ػػاؿ تطبي ػ ػ ػػؽ الد ارس ػ ػ ػػات -

تختم ػ ػ ػػؼ مػ ػ ػ ػػع معظ ػ ػ ػػـ الد ارسػ ػ ػ ػػات

فػػرص اقتصػػادية لالجئػػيف كالميػػاجريف

السػ ػػابقة متنػ ػػكع فمنيػ ػػا مػ ػػف تنػ ػػاكؿ

السػػابقة مػػف حيػػث اليػػدؼ كمجػػاؿ

فػػي ظػػؿ كجػػكد ريػػادة االعمػػاؿ كمتغيػػر

المؤسس ػػات االقتص ػػادية كالخدمي ػػة

التطبيػ ػ ػػؽ حيػ ػ ػػث ال يكجػ ػ ػػد د ارسػ ػ ػػة

كسيط .كذلؾ مف خالؿ التالي:

القطاع الخاص كالعاـ.

أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة "العمػػؿ

أىداؼ التنمية المستدامة.

كبعضيا ركز عمى الالجئيف.
-

الفجوة البحثية

الدراسة الحالية

كمني ػػا التعميمي ػػة كمني ػػا مؤسس ػػات

الدراسة مع بعضيا.

تناكلػ ػػت أثػ ػػر اليػ ػػدؼ الثػ ػػامف مػ ػػف
الالئ ػػؽ كنم ػػك االقتص ػػاد ف ػػي خم ػػؽ

"العمؿ الالئؽ كنمك االقتصاد في خمؽ

 التعرؼ عمى كاقع اليدؼ الثامف مف -التع ػ ػػرؼ عم ػ ػػى م ػ ػػدل خم ػ ػػؽ ف ػ ػػرص

فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرص اقتصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادية لالجئػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف

اقتصادية لالجئيف كالمياجريف.

كالميػػاجريف فػػي ظػػؿ كجػػكد ريػػادة

 -التعرؼ عمى كاقع ريادة األعماؿ.

االعماؿ كمتغير كسيط.

المصدر :إعداد الباحث.

53

الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
 1.3مقدمة

ػكر رئيس ػ نػيا ي ػػتـ م ػػف خالل ػػو إنج ػػاز الجان ػػب التطبيق ػػي م ػػف
تعتب ػػر منيجي ػػة الد ارس ػػة إكاجراءاتي ػػا مح ػ نا
الد ارسػػة ،كعػػف طريقيػػا يػػتـ الحصػػكؿ عمػػى البيانػػات المطمكبػػة شج ػراء التحميػػؿ اشحصػػائي لمتكصػػؿ إلػػى
النتػػائج التػػي يػػتـ تفسػػيرىا فػػي ضػػكء أدبيػػات الد ارسػػة المتعمقػػة بمكضػػكع الد ارسػػة ،كبالتػػالي تحقػػؽ األىػػداؼ

التي تسعى إلى تحقيقيا.

ػاء عمػػى ذلػػؾ "تنػػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ كصػػفنا لمم ػنيج المتبػػع كمجتمػػع كعينػػة الد ارسػػة ،ككػػذلؾ أداة
كبنػ ن
الدراسة المستخدمة كطريقة إعدادىا ككيفيػة بنائيػا كتطكيرىػا ،كمػدل صػدقيا كثباتيػا .كمػا يتضػمف كصػفنا
لإلجراءات التي قاـ بيا الباحث في تصميـ أداة الدراسة كتقنينيا ،كاألدكات التي استخدمتيا لجمع بيانػات

الدراسة ،كينتيي الفصؿ بالمعالجات اشحصائية التي استخدمت في تحميػؿ البيانػات كاسػتخالص النتػائج،
كفيما يمي كصؼ ليذه اشجراءات".

 2.3منيج الدراسة

مػف أجػؿ تحقيػؽ أىػداؼ الد ارسػة قػاـ الباحػث باسػتخداـ المػنيج الكصػفي التحميمػي الػذم يحػاكؿ مػف

خاللػو كصػؼ الظػاىرة مكضػكع الد ارسػة ،كتحميػؿ بياناتيػا ،كالعالقػة بػيف مككناتيػا كايراء التػي تطػرح حكليػا
كالعمميات التي تتضمنيا كايثار التي تحدثيا .كاستخدـ التحميؿ القياسي عبر نمكذج االنحػدار المتعػدد فػي

كيعػرؼ الحمػداني ( ،2006ص )100المػنيج الكصػفي التحميمػي بأنػو:
النتػائج التػي تػـ التكصػؿ إلييػا " .ي
المنيج الذم يسعى لكصؼ الظكاىر أك األحداث المعاصرة ،أك الراىنة فيك أحد أشكاؿ التحميؿ كالتفسػير
54

الم ػػنظـ لكص ػػؼ ظ ػػاىرة أك مش ػػكمة ،كيق ػػدـ بيان ػػات ع ػػف خص ػػائص معين ػػة ف ػػي الكاق ػػع ،كتتطم ػػب معرف ػػة

المشاركيف في الدارسة كالظكاىر التي ندرسيا كاألكقات التي نستعمميا لجمع البيانات".

 3.3مصادر جمع البيانات

استخدـ الباحث مصدريف أساسيف لممعمكمات:

 .1المصـادر األوليـة :كذلػؾ بالبحػث فػي "الجانػب الميػداني بتكزيػع اسػتبيانات لد ارسػة بعػض مفػردات
الد ارسػة ،كحصػر كتجميػع المعمكمػات الالزمػة فػي مكضػكع البحػث ،كمػف ثػـ تفريغيػا كتحميميػا
اشحصػائي كاسػتخداـ المعالجػات اشحصػائية بيػدؼ الكصػكؿ لػدالالت ذات قيمػة كمؤشػرات تػدعـ

مكضكع الدراسة".

 .2المصادر الثانوية :تـ استخداـ مصادر البيانات الثانكية مف خالؿ ايتي:
أ .الكتب كالمراجع العربية كاألجنبية التي تناكلت مكضكع الدراسة.

ب .الدكريات كالمقاالت كالدراسات المنشكرة ذات العالقة.

ج .التقارير كالنشرات الصادرة عف المؤسسات كالمراكز ذات العالقة.

د .شبكة االنترنت كالنسخ اشلكتركنية.

 4.3مجتمع وعينة الدراسة

ػاء عمػػى مشػػكمة
ييعػػرؼ مجتمػػع الد ارسػػة بأنػػو جميػػع مفػػردات الظػػاىرة التػػي يدرسػػيا الباحػػث ،كبنػ ن
الد ارسػػة كأىػػدافيا فػ َّ
ػاف المجتمػػع المسػػتيدؼ يتمثػػؿ فػػي الالجئػػيف فػػي مخػػيـ الشػػاط بقطػػاع غ ػزة كمخػػيـ

الزعترم بػاألردف ،كاسػتخدـ الباحػث العينػة القصػدية ،كىػي أسػمكب أخػذ العينػات الػذم يختػار فيػو الباحػث
بناء عمى الحكـ الذاتي لمباحث بدالن مف االختيار العشكائي ،كبمغت عينة الدراسة ( )276الج .
العينات ن
كيرجػػع اختيػػار الباحػػث لمجتمػػع الد ارسػػة إلػػى اقامتػػو لفتػرة طكيمػػة فػػي مخػػيـ الشػػاط حيػػث يعػػيش

سكاف ىذا المخيـ عمى المساعدات الخاصة باألكنركا ،كلـ يمجؤكا إلى تطكير أنفسيـ مف خالؿ المشػاريع
التي تقدميا األكنركا كذلؾ لتحسيف مستكاىـ المعيشي ،بينما تـ اختيار مخيـ الزعترم لمعرفة سػكاف ىػذا

المخيـ بالتجارة كعدـ اعتمادىـ عمى المساعدات بشكؿ أساسي لتحسيف مستكاىـ المعيشي.

 5.3الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة

تكضح الجداكؿ التالية "الكصؼ اشحصائي لعينة الدراسة باختالؼ متغيػرات :النػكع االجتمػاعي،

العمر ،المؤىؿ العممي ،مكاف االقامة ،عدد سنوات الخبرة في المشاريع الريادية ،مدل الحصكؿ عمػى مشػركع
مف جية مانحة".
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 .1توزيع عينة الدراسة حسب متغير النوع االجتماعي:
جدول  :1.3يوءح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير النوع االجتماعي.
النوع االجتماعي

التكرار

النسبة%

ذكر

208

75.4

أنثى

68

24.6

المجموع

276

100.0

تبػيف مػػف خػػالؿ النتػػائج المكضػػحة فػػي جػػدكؿ (" )1.3أف ( )%75.4مػػف أفػراد عينػػة الد ارسػػة مػػف

الػػذككر ،بينمػػا شػػكؿ اشنػػاث مػػا نسػػبتو ( )%24.6مػػف عينػػة الد ارسػػة .ويعــزو الباحــث ذلػػؾ إلػػى أف عػػدد
الذككر التي استيدفيـ الباحث كانكا أكثر مف االناث".
 .2توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر:
جدول  :2.3يوءح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر.
العمر

التكرار

النسبة%

أقؿ مف  30سنة

52

18.8

مف  30إلى أقؿ مف  40سنة

168

60.9

 40سنة فأكثر

56

20.3

المجموع

276

100.0

تب ػػيف م ػػف خ ػػالؿ النت ػػائج المكض ػػحة ف ػػي ج ػػدكؿ (" )2.3أف ( )%18.8م ػػف أفػ ػراد عين ػػة الد ارس ػػة

أعمارىـ (أقؿ مف  30سنة) ،بينما ( )%60.9تتراكح أعمارىـ بيف ( 30إلى أقؿ مف  40سنة) ،في حػيف

أف ( )%20.3أعمػػارىـ ( 40سػػنة فػػأكثر) .ويعـــزو الباحـــث ارتفػػاع نسػػبة مشػػاركة المبحػػكثيف مػػف الفئػػة
العمرية ( 30سنة فأكثر) إلى العينة التي استيدفيا الباحث".
 .3توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤىل العممي:
جدول  :3.3يوءح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤىل العممي.
المؤىل العممي

التكرار

النسبة%

دبمكـ فأقؿ

12

4.3

بكالكريكس

192

69.6

ماجستير

68

24.6

دكتكراه

4

1.4

المجموع

276

100.0
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تبيف مف خالؿ النتائج المكضحة في جدكؿ (" )3.3أف ( )%4.3مف أفراد عينػة الد ارسػة مػؤىميـ

العممي دبمكـ فأقؿ ،بينما ( )%69.6مػؤىميـ العممػي بكػالكريكس ،ك( )%24.6مػؤىميـ العممػي ماجسػتير،

فػػي حػػيف أف ( )%1.4مػػؤىميـ العممػػي دكتػػكراه .ويعــزو الباحــث ذلػػؾ إلػػى عينػػة الد ارسػػة لػػدييا مػػؤىالت
عممية مرتفعة تجعميا قادرة عمى االجابة عمى أسئمة االستبانة بدقة".
 .4توزيع عينة الدراسة حسب متغير مكان االقامة:
جدول  :4.3يوءح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير مكان االقامة.
مكان االقامة

التكرار

النسبة%

غزة

166

60.1

األردف

110

39.9

المجموع

276

100.0

تب ػػيف م ػػف خ ػػالؿ النت ػػائج المكض ػػحة ف ػػي ج ػػدكؿ (" )4.3أف ( )%60.1م ػػف أفػ ػراد عين ػػة الد ارس ػػة
يقيمكف في قطاع غزة ،بينما  %39.9يقيمكف في األردف".
 .5توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة في المشاريع الريادية:
جدول  :5.3يوءح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة في المشاريع الريادية.
سنوات الخبرة في المشاريع الريادية

التكرار

النسبة%

أقؿ مف  5سنكات

96

34.8

 5إلى أقؿ مف  10سنكات

92

33.3

 10سنكات فأكثر

88

31.9

المجموع

276

100.0

تبيف مف خالؿ النتائج المكضحة في جدكؿ (" )6.3أف ( )%34.8مف أفراد عينة الدراسة خبرتيـ

العممية في المشاريع الريادية (أقؿ مف  5سنكات) ،بينما ( )%33.3تتراكح خبرتيـ العممية بيف ( 5إلى
أقؿ مف  10سنكات) ،في حيف أف ( )%31.9خبرتيـ العممية ( 10سنكات فأكثر) .ويعزو الباحث ذلؾ
إلى امتالؾ عينة الدراسة لمخبرة في المشاريع الريادية".
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 .6مدال الحصول عمى مشروع من جية مانحة:
جدول  :6.3مدال الحصول عمى مشروع من جية مانحة.
مدال الحصول عمى مشروع من جية مانحة

التكرار

النسبة%

نعـ

127

46.0

ال

149

54.0

المجموع

276

100.0

تبيف مف خالؿ النتائج المكضحة في جدكؿ (" )6.3أف ( )%46مف أفراد عينة الدراسة حصمكا عمى

مشاريع مف جية مانحة ،بينما  %54لـ يحصمكا عمى ذلؾ".

 6.3أداة الدراسة

ق ػػاـ الباح ػػث بإع ػػداد اس ػػتبانة ت ػػدكر ح ػػكؿ "أث ػػر العم ػػؿ الالئ ػػؽ كنم ػػك االقتص ػػاد ف ػػي خم ػػؽ ف ػػرص

اقتصادية لالجئيف كالمياجريف في ظؿ كجكد ريادة االعمػاؿ كمتغيػر كسػيط ،د ارسػة حالػة :مخػيـ الشػاط

بقطػػاع غ ػزة ،مخػػيـ الزعتػػرم بػػاألردف" ،حيػػث تتكػػكف اسػػتبانة الد ارسػػة مػػف أربعػػة أقسػػاـ كىمػػا عمػػى النحػػك
التالي:

القسم األول :المعمكمات الشخصية ،كيتككف مف  6فقرات.

القسم الثاني :المتغير المستقؿ :العمؿ الالئؽ كنمك االقتصاد ،كيتككف مف  3محاكر مككنة مف  19فقرة
كىي عمى النحك التالي:

 المحكر األكؿ :تحقيؽ مستكيات عالية مف اشنتاجية االقتصادية
 المحكر الثاني :تعزيز السياسات المكجية نحك التنمية

 المحكر الثالث :العدالة بيف الجنسيف في تكفير فرص العمؿ

القسم الثاني :المتغير التابع :تكفير فرص اقتصادية ،كيتككف مف محكريف مف  13فقرة كىي عمى النحك
التالي:

 المحكر األكؿ :الحصكؿ عمى فرص عمؿ

 المحكر الثاني :تحسف الكضع المعيشي بسبب الحصكؿ عمى فرص عمؿ

القسم الثالث :المتغير الكسيط :ريادة األعماؿ ،كيتككف مف  10فقرات.

كاختار الباحػث أف تكػكف االجابػة بكضػع النسػبة المئكيػة ،فكممػا اقتربػت اشجابػة مػف  %100دؿ

ذلؾ عمى المكافقة العالية عمى ما كرد في الفقرة المعنية .حيث أف اختيار النسبة يساىـ في تسييؿ عممية
التحميؿ الكمي كاستخداـ اشختبارات المعممية في عممية التحميؿ.
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 7.3صدق وثبات أداة الدراسة

يعبر صدؽ االستبانة عف "قيػاس فقػرات االسػتبانة مػا أعػدت لقياسػو" ،كقػد تػـ التحقػؽ مػف صػدؽ

االستبانة مف خالؿ التالي:

 .1صدق المحكمين "الصدق الظاىري":
قػػاـ الباحػػث بعػػرض "أداة الد ارسػػة فػػي صػػكرتيا األكليػػة عمػػى مجمكعػػة مػػف المحكمػػيف مػػف أسػػاتذة

الجامعػات كالمختصػيف (ممحػػؽ رقػـ  ،)1كقػػد طمػب الباحػػث مػف المحكمػيف إبػػداء آرائيػـ فػػي مػدل مالءمػػة
العبارات لقياس ما كضعت ألجمو ،كمدل كضكح صياغة العبارات كمدل مناسبة كؿ عبارة لممحكر الػذم
ينتمي إليو ،كمدل كفاية العبارات لتغطية كؿ محكر مف محػاكر الد ارسػة ،باشضػافة إلػى اقتػراح مػا يركنػو

ض ػػركريان م ػػف تع ػػديؿ ص ػػياغة العب ػػارات أك ح ػػذفيا ،كاس ػػتنادان إل ػػى المالحظ ػػات كالتكجيي ػػات الت ػػي أب ػػداىا
المحكمكف قاـ الباحث بإجراء التعديالت التي اتفؽ عمييا المحكمكف".
 .2صدق االتساق الداخمي:

ييقصد بو "مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة ،مع المحكر الذم تنتمي إليو ىذه الفقرة ،كقد
تـ حسابو عمى عينة الدراسة االستطالعية البالغة ( ،)30كذلػؾ بحسػاب معػامالت االرتبػاط بػيف كػؿ فقػرة

كالدرجة الكمية لممحكر التابعة لو".

أوًال :نتائج صدق االتساق الداخمي لمحاور العمل الالئق ونمو االقتصاد:
المحور األول :تحقيق مستويات عالية من اإلنتاجية االقتصادية
يبيف الجدكؿ التالي "معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات محكر تحقيؽ مستكيات عالية مف

اشنتاجيػػة االقتصػػادية كالدرجػػة الكميػػة لممحػػكر ،كالػػذم يبػػيف معػػامالت االرتبػػاط دالػػة احصػػائيان ،حيػػث أف

القيمة االحتمالية ( )Sigأقؿ مف ( )0.05كبذلؾ يتبيف أف فقرات المحكر صادقة".

جدول  :7.3معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور "تحقيق مستويات عالية من اإلنتاجية االقتصادية".
معامل

القيمة

االرتباط

االحتمالية

1

تعمؿ المشاريع التنمكية عمى زيادة الدخؿ لدل الالجئيف.

0.84

*0.000

2

تعمؿ المشاريع المقدمة عمى معالجة نمك االنتاجية.

0.89

*0.000

3

تعمؿ المشاريع التنمكية عمى تحسيف فرص التنمية لدل الالجئيف.

0.91

*0.000

4

تعالج المشاريع التنمكية نمك االنتاجية عمى نطاؽ االقتصاد.

0.92

*0.000

5

تيي المشاريع التنمكية بيئة مالئمة لاعماؿ الريادية لدل الالجئيف.

0.90

*0.000

6

تكفر المشاريع التنمكية سبؿ حصكؿ المنشةت الصغيرة عمى االئتماف.

0.90

*0.000

7

تساىـ المشاريع المقدمة في تكسيع نطاؽ قدرات العماؿ الالجئيف.

0.89

*0.000

الفقـــــرات

م

* االرتباط داؿ إحصائيان عند   0.05
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المحور الثاني :تعزيز السياسات الموجية نحو التنمية
يبيف الجدكؿ التالي "معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقػرات محػكر تعزيػز السياسػات المكجيػة

نح ػػك التنمي ػػة كالدرج ػػة الكمي ػػة لممح ػػكر ،كال ػػذم يب ػػيف مع ػػامالت االرتب ػػاط دال ػػة احص ػػائيان ،حي ػػث أف القيم ػػة

االحتمالية ( )Sigأقؿ مف ( )0.05كبذلؾ يتبيف أف فقرات المحكر صادقة".

جدول  :8.3معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور "تعزيز السياسات الموجية نحو التنمية".
معامل

القيمة

االرتباط

االحتمالية

1

تدعـ المشاريع التنمكية األنش ػػطة اشنتاجية الخاصة بالالجئيف.

0.94

*0.000

2

تعمؿ المشاريع التنمكية عمى تحسيف فرص العمؿ الالئؽ.

0.93

*0.000

3

تدعـ المشاريع التنمكية مباشرة األعماؿ الحرة لالجئيف.

0.98

*0.000

4

تدعـ المشاريع التنمكية اشبداع كاالبتكار في المشاريع المقدمة لالجئيف.

0.96

*0.000

5

تسعى المشاريع التنمكية عمى إضفاء الطابع الرسمي عمى المشػاريع الصغيرة.

0.94

*0.000

6

تدعـ المشاريع التنمكية السياسات المتكاممة لمنمك كالعمالة.

0.97

*0.000

الفقـــــرات

م

* االرتباط داؿ إحصائيان عند   0.05

المحور الثالث :العدالة بين الجنسين في توفير فرص العمل
يبيف الجدكؿ التالي "معامالت االرتباط بػيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات محػكر العدالػة بػيف الجنسػيف فػي

تكفير فرص العمؿ كالدرجة الكمية لممحكر ،كالذم يبيف معامالت االرتباط دالة احصائيان ،حيث أف القيمػة

االحتمالية ( )Sigأقؿ مف ( )0.05كبذلؾ يتبيف أف فقرات المحكر صادقة".

جدول  :9.3معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور "العدالة بين الجنسين في توفير فرص العمل".
م
1
2

3

4
5
6

معامل

الفقـــــرات

تدعـ المشاريع التنمكية المقدمة لالجئيف المساكاة بيف الجنسيف.
ت ػػؤدم المش ػػاريع التنمكي ػػة لتقمي ػػؿ الثغػ ػرات ب ػػيف الجنس ػػيف القائم ػػة ف ػػي مج ػػاالت التعم ػػيـ
كالمشاركة في القكل العاممة.

تقم ػػؿ المشػػػاريع التنمكي ػػة مػ ػػف الثغػ ػرات فػػػي األج ػػكر بػ ػػيف الجنس ػػيف المس ػػتمرة ككاسػ ػػعة
االنتشار.
تعمػػؿ المشػػاريع التنمكيػػة عمػػى تكػػكيف كظػػائؼ الم ػرأة بخصػػائص مختمفػػة عػػف كظػػائؼ
الرجؿ.
تدعـ المشاريع التنمكية ذكم االعاقة لتكفير فرص العمؿ الالئؽ ليـ.
تكفر المشاريع التنمكية بيئة تشػريعية أكثػر مؤاتػاة لمقضػاء عمػى الحػكاجز التػي يكاجييػا
ذكم االعاقة.

* االرتباط داؿ إحصائيان عند   0.05
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القيمة

االرتباط

االحتمالية

0.92

*0.000

0.96

*0.000

0.89

*0.000

0.92

*0.000

0.96

*0.000

0.89

*0.000

ثانياً :نتائج صدق االتساق الداخمي لمحاور توفير فرص اقتصادية لالجئين:
المحور األول :الحصول عمى فرص عمل
يبيف الجدكؿ التالي "معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات محكر الحصكؿ عمى فرص عمؿ

كالدرجة الكمية لممحكر ،كالذم يبيف معامالت االرتبػاط دالػة احصػائيان ،حيػث أف القيمػة االحتماليػة ()Sig

أقؿ مف ( )0.05كبذلؾ يتبيف أف فقرات المحكر صادقة".

جدول  :10.3معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور "الحصول عمى فرص عمل".
معامل

القيمة

االرتباط

االحتمالية

1

تكفر المشاريع التنمكية فرص عمؿ كافية لتمبية احتياجات الالجئيف االنسانية.

0.95

*0.000

2

تكفر المشاريع التنمكية فرص عمؿ لتحقيؽ التنمية كاالستقرار االجتماعي في المدل البعيد.

0.95

*0.000

3

تكفر المشاريع التنمكية فرص عمؿ لالجئيف بشكؿ كافي.

0.94

*0.000

4

تسعى المشاريع التنمكية إلى زيادة معدالت مشاركة النساء الالجئيف في القكل العاممة.

0.96

*0.000

5

تسعى المشاريع التنمكية إلى تقميؿ معدالت بطالة الشباب الالجئيف.

0.96

*0.000

6

تمتزـ المشاريع التنمكية بإيجاد حمكؿ مباشرة ألزمة فرص عمؿ الالجئيف.

0.96

*0.000

7

تركز المشاريع التنمكية ليس فقط عمى كمية فرص العمؿ بؿ عمى جكدتيا أيضان.

0.97

*0.000

الفقـــــرات

م

* االرتباط داؿ إحصائيان عند   0.05

المحور الثاني :تحسن الوءع المعيشي بسبب الحصول عمى فرص عمل
يبيف الجدكؿ التػالي "معػامالت االرتبػاط بػيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات محػكر تحسػف الكضػع المعيشػي
بسبب الحصكؿ عمى فرص عمؿ كالدرجة الكمية لممحػكر ،كالػذم يبػيف معػامالت االرتبػاط دالػة احصػائيان،

حيث أف القيمة االحتمالية ( )Sigأقؿ مف ( )0.05كبذلؾ يتبيف أف فقرات المحكر صادقة".

جدول  :11.3معامالت االرتباط بين كل فقـرة مـن فقـرات محـور "تحسـن الوءـع المعيشـي بسـبب الحصـول عمـى فـرص
عمل".
م

معامل

الفقـــــرات

القيمة

االرتباط

االحتمالية

1

تساىـ المشاريع التنمكية في تحسيف الكضع المعيشي لالجئيف.

0.95

*0.000

2

زادت المشاريع التنمكية مف الدخؿ لدل الالجئيف.

0.97

*0.000

3

تعتبر المشاريع التنمكية المقدمة كافية لسد احتياجاتؾ.

0.94

*0.000

4

تساىـ المشاريع التنمكية المقدمة في تقميؿ االحتياجات المادية.

0.95

*0.000

5

تكفر المشاريع التنمكية المقدمة حياة كريمة لدل الالجئيف.

0.98

*0.000

6

تساىـ المشاريع التنمكية المقدمة في تحسيف الحياة االقتصادية لالجئيف.

0.97

*0.000

* االرتباط داؿ إحصائيان عند   0.05
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ثالثاً :نتائج صدق االتساق الداخمي لمحور ريادة األعمال:

يبػػيف الجػػدكؿ التػػالي "معػػامالت االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػرة مػػف فقػرات محػػكر ريػػادة األعمػػاؿ كالدرجػػة

الكمية لممحكر ،كالذم يبيف معامالت االرتباط دالة احصػائيان ،حيػث أف القيمػة االحتماليػة ( )Sigأقػؿ مػف

( )0.05كبذلؾ يتبيف أف فقرات المحكر صادقة".

جدول  :12.3معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور "ريادة األعمال" والدرجة الكمية لممحور.
معامل

القيمة

االرتباط

االحتمالية

1

تحد المشاريع الريادية مف نسب البطالة بيف الالجئيف.

0.91

*0.000

2

تحفز المشاريع الريادية الالجئيف ذكم التفكير الريادم.

0.98

*0.000

3

تعزز المشاريع الريادية مف قدرات الالجئيف مف خالؿ تنمية مياراتيـ.

0.97

*0.000

4

تقدـ المشاريع الريادية االستشارات المينية كالتكجيو الالزـ ليـ لالجئيف.

0.97

*0.000

5

تعزز المشاريع الريادية مف امكانات الالجئيف المادية.

0.83

*0.000

6

ترسخ المشاريع الريادية ثقافة العمؿ الحر كريادة األعماؿ لالجئيف.

0.98

*0.000

7

تعزز المشاريع الريادية مف التفكير اشبداعي لالجئيف.

0.97

*0.000

8

تدعـ المشاريع الريادية فكرة التنافس اشيجابي.

0.96

*0.000

9

تعزز المشاريع الريادية مف االبداع كالتطكير في العمؿ.

0.98

*0.000

10

تيحسف المشاريع الريادية مف الفرص لذكم األفكار اشبداعية.

0.98

*0.000

الفقـــــرات

م

* االرتباط داؿ إحصائيان عند   0.05

 .3الصدق البنائي:
الصدؽ البنائي ىك "أحد مقاييس صدؽ األداة كيقيس مدل تحقؽ األىداؼ ،كيبيف مدل ارتبػاط كػؿ

محػكر مػف محػاكر الد ارسػة بالدرجػة الكميػة لفقػرات المحػكر التابعػة لػو ،كيبػيف الجػدكؿ التػالي أف معػامالت
االرتبػػاط لكػػؿ محػػكر دالػػة احصػػائيان ،حيػػث أف القيمػػة االحتماليػػة ( )Sigأقػػؿ مػػف ( ،)0.05كبػػذلؾ تعتبػػر
محاكر الدراسة صادقة في تمثيميا لما كضعت لقياسو".

جدول  :13.3معامل االرتباط بين معدل كل محور من محاور االستبانة والدرجة الكمية لممحور التابعة لو.
معامل االرتباط

المحور

القيمة االحتمالية

العمل الالئق ونمو االقتصاد
المحكر األكؿ :تحقيؽ مستكيات عالية مف اشنتاجية االقتصادية

0.93

*0.000

المحكر الثاني :تعزيز السياسات المكجية نحك التنمية

0.96

*0.000

المحكر الثالث :العدالة بيف الجنسيف في تكفير فرص العمؿ

0.92

*0.000

توفير فرص اقتصادية لالجئين
المحكر األكؿ :الحصكؿ عمى فرص عمؿ

0.96

*0.000

المحكر الثاني :تحسف الكضع المعيشي بسبب الحصكؿ عمى فرص عمؿ

0.97

*0.000
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 8.3ثبات االستبانة

ييقصػػد بثبػػات االسػػتبانة أف "تعطػػي نفػػس النتيجػػة فػػي حػػاؿ تػػـ إعػػادة تطبيقيػػا أكثػػر مػػف مػرة تحػػت

نفػػس الظػػركؼ ،أك بعبػػارة أخػػرل إف ثبػػات االسػػتبانة يعنػػي االسػػتقرار فػػي نتػػائج االسػػتبانة كعػػدـ تغييرىػػا

بشػػكؿ كبيػػر فيمػػا ل ػػك تػػـ إعػػادة تكزيعي ػػا عػػدة م ػرات خػػالؿ فتػػرات زمنيػػة معينػػة" ،كق ػػد تػػـ حسػػاب ثب ػػات
االستبانة بطريقتيف:

 .1الثبات بطريقة ألفا – كرونباخ:
يبػػيف الجػػدكؿ التػػالي أف "جميػػع معػػامالت ألفػػا كركنبػػاخ أكبػػر مػػف ( ،)0.6حيػػث بمػ معامػػؿ ألفػػا

كركنباخ لجميع فقرات االستبانة ( ،)0.99كىذا يدؿ عمى أف االستبانة تتمتع بمعامؿ ثبات مرتفع".
جدول  :14.3يوءح طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة.
عدد

معامل ألفا

الفقرات

كرونباخ

العمل الالئق ونمو االقتصاد

19

0.97

المحكر األكؿ :تحقيؽ مستكيات عالية مف اشنتاجية االقتصادية

7

0.98

المحكر الثاني :تعزيز السياسات المكجية نحك التنمية

6

0.98

المحكر الثالث :العدالة بيف الجنسيف في تكفير فرص العمؿ

6

0.96

توفير فرص اقتصادية لالجئين

13

0.98

المحكر األكؿ :الحصكؿ عمى فرص عمؿ

7

0.98

المحكر الثاني :تحسف الكضع المعيشي بسبب الحصكؿ عمى فرص عمؿ

6

0.98

ريادة األعمال

10

0.98

جميع فقرات االستبانة

42

0.99

المحور

 .2الثبات بطريقة التجزئة النصفية:

"تػـ تجزئػة فقػرات االختبػار إلػى جػز ً
أيف كىمػا األسػئمة ذات األرقػاـ الفرديػة ،كاألسػئمة ذات األرقػاـ

الزكجية ،ثـ تػـ احتسػاب معامػؿ االرتبػاط بػيف درجػات األسػئمة الفرديػة ،كدرجػات األسػئمة الزكجيػة ،كبعػد

ذلؾ تـ تصحيح معامؿ االرتباط بمعادلة سبيرماف براكف ."Spearman Brown
معامػؿ االرتبػاط المصػحح =
األسئمة الزكجية.

2r
1 r

حيػث  rمعامػؿ االرتبػاط بػيف درجػات األسػئمة الفرديػة كدرجػات

كيبيف الجػدكؿ التػالي أف "قيمػة معامػؿ االرتبػاط المصػحح ( )Spearman Brownمرتفػع كدالػة

إحصائيا ،كىذا يدؿ عمى أف االستبانة تتمتع بمعامؿ ثبات مرتفع".
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جدول  :15.3يوءح طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات االستبانة.
معامل

معامل االرتباط

االرتباط

المصحح

العمل الالئق ونمو االقتصاد

0.88

0.93

المحكر األكؿ :تحقيؽ مستكيات عالية مف اشنتاجية االقتصادية

0.96

0.98

المحكر الثاني :تعزيز السياسات المكجية نحك التنمية

0.94

0.96

المحكر الثالث :العدالة بيف الجنسيف في تكفير فرص العمؿ

0.89

0.94

توفير فرص اقتصادية لالجئين

0.96

0.98

المحكر األكؿ :الحصكؿ عمى فرص عمؿ

0.95

0.97

المحكر الثاني :تحسف الكضع المعيشي بسبب الحصكؿ عمى فرص عمؿ

0.96

0.98

ريادة األعمال

0.96

0.98

جميع فقرات االستبانة

0.90

0.95

المحور

 9.3اختبار التوزيع الطبيعي:

فيما يمي اختبار ككلمجركؼ سمرنكؼ لمعرفة "ما اذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي أـ ال،

كيكضح جدكؿ ( )16.4نتائج االختبار حيث أف القيمة االحتمالية لكؿ محكر أكبر مف  ،0.05كىذا يدؿ
عمى أف البيانات تتبع التكزيع الطبيعي كيجب استخداـ االختبارات المعممية".
جدول  :16.4يوءح اختبار التوزيع الطبيعي
قيمة

القيمة

االختبار

االحتمالية

العمل الالئق ونمو االقتصاد

0.71

0.70

توفير فرص اقتصادية لالجئين

0.64

0.79

ريادة األعمال

0.78

0.56

جميع فقرات االستبانة

0.96

0.31

المحور

 10.3األساليب اإلحصائية

ق ػػاـ الباح ػػث بتفريػ ػ كتحمي ػػؿ االس ػػتبانة ،م ػػف خ ػػالؿ برن ػػامج التحمي ػػؿ اشحص ػػائي Statistical

 ،(SPSS) Package for the Social Sciencesكقد تـ استخداـ األساليب اشحصائية التالية:

 إحصاءات كصفية منيا :النسبة المئكية ،كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم ،كالكزف النسبي.
 معامؿ ارتباط بيرسكف ( :)Person Correlation Coefficientلقياس صدؽ فقرات االستبانة.
 معامؿ ألفا كركنباخ لقياس ثبات االستبانة.

 معامؿ ارتباط سبيرماف براكف لمتجزئة النصفية المتساكية لقياس ثبات االستبانة.
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 اختب ػػار التكزي ػػع الطبيع ػػي :اختب ػػار ك ػػكلمجركؼ -س ػػمرنكؼ ،لمعرف ػػة م ػػا اذا كان ػػت البيان ػػات تخض ػػع
لمتكزيع الطبيعي أـ ال.

 اختبػػار ( )Tلعينػػة كاحػػدة ( )One Sample T Testلمعرفػػة مػػا اذا كػػاف متكسػػط درجػػة االجابػػة
يساكم قيمة معينة كىي الدرجة المتكسطة كتساكم (.)%50.5

 اختبار تحميؿ االنحدار الخطي باستخداـ طريقة (.)Linear Stepwise Regression
 اختبار ( (Independent - Sample T-Testلقياس الفركؽ بيف مجمكعتيف.

 اختبػار (تحميػؿ التبػايف األحػادم –  )one- Way ANOVAلقيػاس الفػركؽ بػيف ثػالث مجمكعػات
أك أكثر.
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الفصل الرابع
تحميل البيانات واختبار فرءيات الدراسة ومناقشتيا
 1.4مقدمة

عرضا لتحميؿ كاختبار
ييدؼ ىذا الفصؿ إلى "تحقيؽ أىداؼ الدراسة ،حيث يتضمف ىذا الفصؿ
ن
فرضػػيات الد ارسػػة ،كذلػػؾ مػػف خػػالؿ اشجابػػة عػػف تسػػاؤالت الد ارسػػة كفرضػػياتيا ،كقػػد تػػـ اسػػتعراض أبػػرز
نتػػائج االسػػتبانة ،كالتػػي تػػـ التكصػػؿ إلييػػا مػػف خػػالؿ تحميػػؿ فقراتيػػا ،لػػذا تػػـ إجػراء المعالجػػات اشحصػػائية

لمبيانػػات المتجمعػػة مػػف اسػػتبانة الد ارسػػة ،إذ تػػـ اسػػتخداـ برنػػامج الػػرزـ اشحصػػائية لمد ارسػػات االجتماعيػػة

) (SPSSلمحصكؿ عمى نتائج الدراسة التي تـ عرضيا كتحميميا في ىذا الفصؿ".

 2.4تحميل محاور االستبانة

تكضح النتائج التالية "التحميؿ اشحصائي لجميػع محػاكر االسػتبانة ،باسػتخداـ اختبػار ( )Tلعينػة

كاحػدة ( )One Sample T Testلمعرفػػة مػا إذا كػاف متكسػػط درجػة اشجابػة يسػػاكم قيمػة معينػة كىػػي

الدرجػة المتكسػطة كتسػاكم ( .)%50.5كتكػكف العبػارة ايجابيػة أم أف أفػراد العينػة يكافقػكف عمػى محتكاىػػا
عندما تككف القيمة االحتمالية أقؿ مف  0.05كالكزف النسبي أكبر مف  ،%50.5كالعكس صحيح" ،كفيما

يمى نتائج تحميؿ محاكر الدراسة:

 1.2.4تحميل محاور العمل الالئق ونمو االقتصاد:

اس ػػتخدـ الباح ػػث االختب ػػارات الكص ػػفية المناس ػػبة" :المتكس ػػطات الحس ػػابية كاالنح ارفػ ػات المعياريػ ػة

كاألكزاف النسػبية ،كالترتيػب لمحػاكر العمػؿ الالئػػؽ كنمػك االقتصػاد كالدرجػة الكميػػة ،ثػـ قػاـ الباحػث بتحميػػؿ
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بيانػػات كػػؿ محػػكر مػػف محػػاكر العمػػؿ الالئػػؽ كنمػػك االقتصػػاد عمػػى حػػده" ،كالنتػػائج مكضػػحة فػػي الجػػدكؿ

التالي:

جــدول  :1.4يوءــح المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة واألوزان النســبية والترتيــب لكــل محــور مــن محــاور
العمل الالئق ونمو االقتصاد والدرجة الكمية.
م

المحور

المتوسط االنحراف
الحسابي

المعياري

الوزن

قيمة

النسبي
()%

اختبار
))T

القيمة
االحتمالية الترتيب
))sig

1

تحقيؽ مستكيات عالية مف اشنتاجية االقتصادية

59.4

25.2

59.4

5.841

0.000

1

2

تعزيز السياسات المكجية نحك التنمية

56.6

25.1

56.6

4.033

0.000

2

3

العدالة بيف الجنسيف في تكفير فرص العمؿ

55.1

24.0

55.1

3.166

0.002

3

الدرجة الكمية

57.1

22.9

57.1

4.811

0.000

يتبيف مف جدكؿ ( )1.4أف "الكزف النسبي لمدرجة الكمية الستجابات المبحكثيف عمى فقرات العمؿ

الالئؽ كنمك االقتصاد جاء بدرجة كبيرة كبم ( ،)%57.1حيث احتػؿ محػكر تحقيػؽ مسػتكيات عاليػة مػف
اشنتاجية االقتصادية المرتبة األكلى بكزف نسبي ( ،)%59.4بينما جاء محػكر تعزيػز السياسػات المكجيػة

نحػػك التنميػػة بالمرتبػػة الثانيػػة بػػكزف نسػػبي ( ،)%56.6ثػػـ محػػكر العدالػػة بػػيف الجنسػػيف فػػي ت ػكفير فػػرص

العمؿ في المرتبة الثالثة بكزف نسبي (.")%55.1

ويعــزو الباحــث ىػػذه النتيجػػة إلػػى أف المش ػاريع التنمكيػػة تعمػػؿ عمػػى تحسػػيف فػػرص التنميػػة لػػدل

الالجئيف ،كتساىـ في تكسيع نطاؽ قدرات العماؿ الالجئيف ،كتقمؿ مف الثغرات في األجكر بػيف الجنسػيف
المستمرة ككاسعة االنتشار ،كتؤدم لتقميؿ الثغرات بيف الجنسيف القائمة في مجاالت التعميـ كالمشاركة في

القػػكل العاممػػة ،كتعمػػؿ عمػػى تحسػػيف فػػرص العمػػؿ الالئػػؽ ،كتػػدعـ السياسػػات المتكاممػػة لمنمػػك كالعمالػػة،
كتدعـ اشبداع كاالبتكار في المشاريع المقدمػة لالجئػيف ،كتسػعى شضػفاء الطػابع الرسػمي عمػى المشػػاريع

الصغيرة.

وتوءح الجداول التالية تحميل كل محور من محاور العمل الالئق ونمو االقتصاد:
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 .1تحميل فقرات محور :تحقيق مستويات عالية من اإلنتاجية االقتصادية:
جدول  :2.4يوءح تحميل فقرات محور تحقيق مستويات عالية من اإلنتاجية االقتصادية.
الفقرة

م

1
2
3
4
5
6
7

تعمػ ػػؿ المشػ ػػاريع التنمكي ػ ػػة عمػ ػػى زي ػ ػػادة الػ ػػدخؿ ل ػ ػػدل
الالجئيف.
تعمؿ المشاريع المقدمة عمى معالجة نمك االنتاجية.
تعمػػؿ المشػػاريع التنمكيػػة عمػػى تحسػػيف فػػرص التنميػػة
لدل الالجئيف.
تعػػالج المش ػػاريع التنمكي ػػة نمػػك االنتاجي ػػة عم ػػى نط ػػاؽ
االقتصاد.
تيي المشاريع التنمكية بيئة مالئمػة لاعمػاؿ الرياديػة
لدل الالجئيف.
تػ ػ ػػكفر المشػ ػ ػػاريع التنمكيػ ػ ػػة سػ ػ ػػبؿ حصػ ػ ػػكؿ المنشػ ػ ػػةت
الصغيرة عمى االئتماف.
تس ػػاىـ المش ػػاريع المقدم ػػة ف ػػي تكس ػػيع نط ػػاؽ قػ ػػدرات
العماؿ الالجئيف.

الدرجة الكمية

المتوسط االنحراف

الوزن

قيمة

اختبار

القيمة

االحتمالية الترتيب

النسبي
()%

))T

))sig

59.7

26.4

59.7

5.803

0.000

4

55.7

26.4

55.7

3.243

0.001

7

62.5

25.6

62.5

7.779

0.000

1

59.3

27.4

59.3

5.329

0.000

5

59.9

27.6

59.9

5.624

0.000

3

58.1

26.4

58.1

4.796

0.000

6

60.4

27.3

60.4

6.055

0.000

2

59.4

25.2

59.4

5.841

0.000

الحسابي

المعياري

يتءح من خالل جدول ( )2.4ما يمي:
 الفقػرة التػػي تػػنص عمػػى" :تعمػػؿ المشػػاريع التنمكيػػة عمػى تحسػػيف فػػرص التنميػػة لػػدل الالجئػػيف حصػػمت
عمػػى الترتيػػب األكؿ مػػف بػػيف بػػاقي الفقػرات بػػكزف نسػػبي ( ،)%62.5كقيمػػة احتماليػػة ( )0.000كىػػي

أقؿ مف  ،   0.05كىذا يشير إلى كجكد درجة كبيرة مف المكافقة عمى ىذه الفقرة".

 الفقػرة التػػي تػػنص عمػػى" :تعمػػؿ المشػػاريع المقدمػػة عمػػى معالجػػة نمػػك االنتاجيػػة حصػػمت عمػػى الترتيػػب
األخي ػػر م ػػف ب ػػيف ب ػػاقي الفقػ ػرات ب ػػكزف نس ػػبي ( ،)%55.7كقيم ػػة احتمالي ػػة ( )0.001كى ػػي أق ػػؿ م ػػف
 ،   0.05كىذا يشير إلى كجكد درجة كبيرة مف المكافقة عمى ىذه الفقرة".

 كبش ػػكؿ ع ػػاـ بمػ ػ "ال ػػكزف النس ػػبي لمح ػػكر :تحقيــــق مســــتويات عاليــــة مــــن اإلنتاجيــــة االقتصــــادية

( ،)%59.4كقيم ػػة احتمالي ػػة ( )0.000كى ػػي أق ػػؿ م ػػف  ،   0.05مم ػػا ي ػػدؿ عم ػػى أف ى ػػذا المح ػػكر
يحظى بدرجة كبيرة مف المكافقة".

ويعــزو الباحــث ىػػذه النتيجػػة إلػػى أف المش ػاريع التنمكيػػة تعمػػؿ عمػػى تحسػػيف فػػرص التنميػػة لػػدل

الالجئيف ،كتسػاىـ فػي تكسػيع نطػاؽ قػدرات العمػاؿ الالجئػيف ،كتييػ بيئػة مالئمػة لاعمػاؿ الرياديػة لػدل
الالجئيف ،كتعمؿ عمى زيادة الدخؿ لدل الالجئيف.
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 .2تحميل فقرات محور :تعزيز السياسات الموجية نحو التنمية:
جدول  :3.4يوءح تحميل فقرات محور تعزيز السياسات الموجية نحو التنمية.
الفقرة

م

1
2
3
4
5
6

المتوسط االنحراف

ت ػػدعـ المش ػػاريع التنمكي ػػة األنشػ ػ ػػطة

الخاصة بالالجئيف.

اشنتاجي ػػة

تعمػ ػػؿ المش ػ ػاريع التنمكيػ ػػة عمػ ػػى تحسػ ػػيف فػ ػػرص
العمؿ الالئؽ.

تػػدعـ المشػػاريع التنمكيػػة مباش ػرة األعمػػاؿ الح ػرة

لالجئيف.

ت ػػدعـ المش ػػاريع التنمكي ػػة اشب ػػداع كاالبتك ػػار ف ػػي

المشاريع المقدمة لالجئيف.

تس ػػعى المش ػػاريع التنمكي ػػة عم ػػى إض ػػفاء الط ػػابع

الرسمي عمى المشػاريع الصغيرة.

تػ ػػدعـ المشػ ػػاريع التنمكيػ ػػة السياسػ ػػات المتكاممػ ػػة

لمنمك كالعمالة.

الدرجة الكمية

الوزن

قيمة

اختبار

القيمة

االحتمالية الترتيب

النسبي
()%

))T

))sig

53.8

25.1

53.8

2.165

0.031

6

59.1

25.9

59.1

5.546

0.000

1

56.1

27.6

56.1

3.367

0.001

5

56.8

26.7

56.8

3.932

0.000

3

56.7

27.3

56.7

3.757

0.000

4

57.1

27.0

57.1

4.058

0.000

2

56.6

25.1

56.6

4.033

0.000

الحسابي

المعياري

يتءح من خالل جدول ( )3.4ما يمي:
 الفق ػرة التػػي تػػنص عمػػى" :تعمػػؿ المشػػاريع التنمكيػػة عمػػى تحسػػيف فػػرص العمػػؿ الالئػػؽ حصػػمت عمػػى
الترتيب األكؿ مف بيف باقي الفقرات بكزف نسبي ( ،)%59.1كقيمة احتمالية ( )0.000كىي أقؿ مػف
 ،   0.05كىذا يشير إلى كجكد درجة كبيرة مف المكافقة عمى ىذه الفقرة".

 الفقرة التي تنص عمى" :تدعـ المشاريع التنمكية األنش ػػطة اشنتاجية الخاصػة بػالالجئيف حصػمت عمػى
الترتيػػب األخيػػر مػػف بػػيف بػػاقي الفقػرات بػػكزف نسػػبي ( ،)%53.8كقيمػػة احتماليػػة ( )0.031كىػػي أقػػؿ
مف  ،   0.05كىذا يشير إلى كجكد درجة كبيرة مف المكافقة عمى ىذه الفقرة".

 كبشكؿ عاـ بم "الكزف النسػبي لمحػكر :تعزيـز السياسـات الموجيـة نحـو التنميـة ( ،)%56.6كقيمػة
احتمالية ( )0.000كىي أقؿ مف  ،   0.05مما يدؿ عمى أف ىذا المحػكر يحظػى بدرجػة كبيػرة مػف

المكافقة".

ويعزو الباحـث ىػذه النتيجػة إلػى أف المشػاريع التنمكيػة تعمػؿ عمػى تحسػيف فػرص العمػؿ الالئػؽ،

كتػػدعـ السياس ػػات المتكامم ػػة لمنمػػك كالعمال ػػة ،كت ػػدعـ اشبػػداع كاالبتك ػػار ف ػػي المشػػاريع المقدم ػػة لالجئ ػػيف،
كتسعى شضفاء الطابع الرسمي عمى المشػاريع الصغيرة.
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 .3تحميل فقرات محور :العدالة بين الجنسين في توفير فرص العمل:
جدول  :4.4يوءح تحميل فقرات محور العدالة بين الجنسين في توفير فرص العمل.
الفقرة

م

1

تدعـ المشاريع التنمكية المقدمة لالجئيف المساكاة بػيف
الجنسيف.

المتوسط االنحراف
الحسابي

المعياري

54.8

28.0

الوزن

قيمة

اختبار

القيمة

االحتمالية الترتيب

النسبي
()%

))T

))sig

54.8

2.545

0.011

4

تػؤدم المشػاريع التنمكيػة لتقميػؿ الثغػرات بػيف الجنسػػيف

2

القائمػ ػػة فػ ػػي مجػ ػػاالت التعمػ ػػيـ كالمشػ ػػاركة فػ ػػي القػ ػػكل

55.9

26.9

55.9

3.364

0.001

2

العاممة.

3
4
5
6

تقمػػؿ المشػػاريع التنمكيػػة مػػف الثغػرات فػػي األجػػكر بػػيف
الجنسيف المستمرة ككاسعة االنتشار.
تعمػػؿ المشػػاريع التنمكيػػة عمػػى تكػػكيف كظػػائؼ الم ػرأة
بخصائص مختمفة عف كظائؼ الرجؿ.
ت ػػدعـ المش ػػاريع التنمكي ػػة ذكم االعاق ػػة لت ػػكفير ف ػػرص
العمؿ الالئؽ ليـ.
ت ػػكفر المش ػػاريع التنمكي ػػة بيئ ػػة تشػ ػريعية أكث ػػر مؤات ػػاة
لمقضاء عمى الحكاجز التي يكاجييا ذكم االعاقة.

الدرجة الكمية

56.8

26.0

56.8

4.032

0.000

1

54.6

25.6

54.6

2.683

0.008

5

55.1

27.5

55.1

2.759

0.006

3

53.2

27.2

53.2

1.641

0.102

6

55.1

24.0

55.1

3.166

0.002

يتءح من خالل جدول ( )4.4ما يمي:
 الفق ػرة التػػي تػػنص عم ػػى" :تقمػػؿ المشػػاريع التنمكي ػػة مػػف الثغ ػرات فػػي األج ػػكر بػػيف الجنسػػيف المس ػػتمرة
ككاسػعة االنتشػػار حصػػمت عمػى الترتيػػب األكؿ مػػف بػيف بػػاقي الفقػرات بػكزف نسػػبي ( ،)%56.8كقيمػػة

احتمالية ( )0.000كىي أقؿ مف  ،   0.05كىذا يشير إلى كجكد درجة كبيرة مف المكافقة عمى ىػذه
الفقرة".

 الفقرة التي تنص عمى " :تكفر المشاريع التنمكية بيئة تشريعية أكثر مؤاتاة لمقضاء عمى الحكاجز التػي
يكاجييػػا ذكم االعاقػػة حصػػمت عمػػى الترتيػػب األخيػػر مػػف بػػيف بػػاقي الفقػرات بػػكزف نسػػبي (،)%53.2

كقيم ػػة احتمالي ػػة ( )0.102كى ػػي أكب ػػر م ػػف  ،   0.05كى ػػذا يش ػػير إل ػػى كج ػػكد درج ػػة متكس ػػطة م ػػف

المكافقة عمى ىذه الفقرة".

 كبشػكؿ عػاـ بمػ "الػكزف النسػبي لمحػكر :العدالـة بـين الجنسـين فـي تـوفير فـرص العمـل (،)%55.1
كقيمػػة احتماليػػة ( )0.002كىػػي أقػػؿ مػػف  ،   0.05ممػػا يػػدؿ عمػػى أف ىػػذا المحػػكر يحظػػى بدرجػػة

كبيرة مف المكافقة".

ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أف المشاريع التنمكية تقمؿ مف الثغرات في األجػكر بػيف الجنسػيف

المستمرة ككاسعة االنتشار ،كتؤدم لتقميؿ الثغرات بيف الجنسيف القائمة في مجاالت التعميـ كالمشاركة في
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الق ػػكل العامم ػػة ،كت ػػدعـ ذكم االعاق ػػة لت ػػكفير ف ػػرص العم ػػؿ الالئ ػػؽ لي ػػـ ،كت ػػدعـ لالجئ ػػيف المس ػػاكاة ب ػػيف
الجنسيف.

 2.2.4تحميل محاور توفير فرص اقتصادية لالجئين:

اس ػػتخدـ الباح ػػث االختب ػػارات الكص ػػفية المناس ػػبة" :المتكس ػػطات الحس ػػابية كاالنح ارفػ ػات المعياريػ ػة

كاألكزاف النسبية ،كالترتيب لمحاكر تكفير فرص اقتصادية لالجئيف كالدرجة الكمية ،ثـ قاـ الباحػث بتحميػؿ

بيانات كؿ محكر مف محػاكر تػكفير فػرص اقتصػادية لالجئػيف عمػى حػده" ،كالنتػائج مكضػحة فػي الجػدكؿ
التالي:
جــدول  : 5.4يوءــح المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة واألوزان النســبية والترتيــب لكــل محــور مــن محــاور
توفير فرص اقتصادية لالجئين والدرجة الكمية.
م
1
2

المحور
الحصكؿ عمى فرص عمؿ
تحس ػػف الكض ػػع المعيش ػػي بس ػػبب الحص ػػكؿ عم ػػى

فرص عمؿ

الدرجة الكمية

المتوسط االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن

قيمة

النسبي
()%

اختبار
))T

القيمة

االحتمالية الترتيب
))sig

54.8

25.7

54.8

2.799

0.005

2

56.2

25.3

56.2

3.760

0.000

1

55.5

25.0

55.5

3.302

0.001

يتبيف مف جدكؿ ( )5.4أف "الكزف النسبي لمدرجة الكمية الستجابات المبحكثيف عمى فقرات تكفير

فرص اقتصادية لالجئيف جاء بدرجة كبيرة كبمػ ( ،)%55.5حيػث احتػؿ محػكر تحسػف الكضػع المعيشػي
بسػػبب الحصػػكؿ عمػػى فػػرص عمػػؿ المرتبػػة األكلػػى بػػكزف نسػػبي ( ،)%56.2بينمػػا جػػاء محػػكر الحصػػكؿ

عمى فرص عمؿ بالمرتبة الثانية بكزف نسبي (.")%54.8

ويعـــزو الباحـــث ىػػذه النتيجػػة إلػػى أف المشػػاريع التنمكيػػة تسػػعى لزيػػادة معػػدالت مشػػاركة النسػػاء

الالجئػػيف فػػي القػػكل العاممػػة ،كتركػػز لػػيس فقػػط عمػػى كميػػة فػػرص العمػػؿ بػػؿ عمػػى جكدتيػػا أيض ػان ،كتمتػػزـ

بإيجػػاد حمػػكؿ مباشػرة ألزمػػة فػػرص عمػػؿ الالجئػػيف ،كتسػػعى إلػػى تقميػػؿ معػػدالت بطالػػة الشػػباب الالجئػػيف،

كما أف المشاريع التنمكية زادت مف الدخؿ لدل الالجئيف ،كتساىـ في تحسيف الكضع المعيشي لالجئيف،
كتساىـ في تحسيف الحياة االقتصادية لالجئيف ،كتكفر حياة كريمة لدل الالجئيف.
وتوءح الجداول التالية تحميل كل محور من محاور توفير فرص اقتصادية لالجئين:
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 .1تحميل فقرات محور :الحصول عمى فرص عمل:
جدول  :6.4يوءح تحميل فقرات محور الحصول عمى فرص عمل.
الفقرة

م

1
2
3
4
5
6
7

تكفر المشاريع التنمكية فػرص عمػؿ كافيػة لتمبيػة
احتياجات الالجئيف االنسانية.

تػ ػػكفر المشػ ػػاريع التنمكيػ ػػة فػ ػػرص عمػ ػػؿ لتحقيػ ػػؽ

التنمية كاالستقرار االجتماعي في المدل البعيد.

ت ػػكفر المش ػػاريع التنمكي ػػة ف ػػرص عم ػػؿ لالجئ ػػيف

بشكؿ كافي.

تسػ ػػعى المشػ ػػاريع التنمكيػ ػػة إلػ ػػى زيػ ػػادة معػ ػػدالت

مشاركة النساء الالجئيف في القكل العاممة.

تسػ ػػعى المشػ ػػاريع التنمكيػ ػػة إلػ ػػى تقميػ ػػؿ معػ ػػدالت

بطالة الشباب الالجئيف.

تمت ػػزـ المش ػػاريع التنمكي ػػة بإيج ػػاد حم ػػكؿ مباش ػ ػرة

ألزمة فرص عمؿ الالجئيف.

ترك ػػز المش ػػاريع التنمكي ػػة ل ػػيس فق ػػط عم ػػى كمي ػػة
فرص العمؿ بؿ عمى جكدتيا أيضان.

الدرجة الكمية

المتوسط االنحراف

الوزن

قيمة

اختبار

القيمة

االحتمالية الترتيب

النسبي
()%

))T

))sig

50.7

26.3

50.7

0.142

0.887

6

53.9

26.8

53.9

2.119

0.035

5

50.1

26.8

50.1

-0.220

0.826

7

57.8

27.9

57.8

4.368

0.000

1

56.8

27.6

56.8

3.802

0.000

4

57.1

27.5

57.1

3.987

0.000

3

57.2

28.4

57.2

3.949

0.000

2

54.8

25.7

54.8

2.799

0.005

الحسابي

المعياري

يتءح من خالل جدول ( )6.4ما يمي:
 الفق ػرة التػػي تػػنص عمػػى" :تسػػعى المشػػاريع التنمكيػػة إلػػى زيػػادة معػػدالت مشػػاركة النسػػاء الالجئػػيف فػػي
القػػكل العاممػػة حصػػمت عمػػى الترتيػػب األكؿ مػػف بػػيف بػػاقي الفق ػرات بػػكزف نسػػبي ( ،)%57.8كقيمػػة
احتمالية ( )0.000كىي أقؿ مف  ،   0.05كىذا يشير إلى كجكد درجة كبيرة مف المكافقة عمى ىذه

الفقرة".

 الفق ػرة التػػي تػػنص عمػػى " :تػػكفر المشػػاريع التنمكيػػة فػػرص عمػػؿ لالجئػػيف بشػػكؿ كػػافي حصػػمت عمػػى
الترتيب األخير مف بيف بػاقي الفقػرات بػكزف نسػبي ( ،)%50.1كقيمػة احتماليػة ( )0.826كىػي أكبػر
مف  ،   0.05كىذا يشير إلى كجكد درجة متكسطة مف المكافقة عمى ىذه الفقرة".

 كبشػػكؿ عػػاـ بم ػ "الػػكزف النسػػبي لمحػػكر :الحصـــول عمــى فـــرص عمـــل ( ،)%54.8كقيمػػة احتماليػػة
( )0.005كىي أقؿ مف  ،   0.05مما يدؿ عمى أف ىذا المحكر يحظى بدرجة كبيرة مف المكافقة".
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ويعـــزو الباحـــث ىػػذه النتيجػػة إلػػى أف المشػػاريع التنمكيػػة تسػػعى لزيػػادة معػػدالت مشػػاركة النسػػاء
الالجئػػيف فػػي القػػكل العاممػػة ،كتركػػز لػػيس فقػػط عمػػى كميػػة فػػرص العمػػؿ بػػؿ عمػػى جكدتيػػا أيض ػان ،كتمتػػزـ
بإيجاد حمكؿ مباشرة ألزمة فرص عمؿ الالجئيف ،كتسعى إلى تقميؿ معدالت بطالة الشباب الالجئيف.

 .2تحميل فقرات محور :تحسن الوءع المعيشي بسبب الحصول عمى فرص عمل:
جدول  :7.4يوءح تحميل فقرات محور تحسن الوءع المعيشي بسبب الحصول عمى فرص عمل.
الفقرة

م

1
2
3
4
5
6

تس ػػاىـ المش ػػاريع التنمكي ػػة ف ػػي تحس ػػيف الكض ػػع

المعيشي لالجئيف.

زادت المش ػ ػ ػػاريع التنمكي ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػػف ال ػ ػ ػػدخؿ لػ ػ ػ ػػدل

الالجئيف.

تعتبػ ػػر المشػ ػػاريع التنمكيػ ػػة المقدمػ ػػة كافيػ ػػة لسػ ػػد

احتياجاتؾ.

تسػ ػػاىـ المشػ ػػاريع التنمكيػ ػػة المقدمػ ػػة فػ ػػي تقميػ ػػؿ

االحتياجات المادية.

تكفر المشاريع التنمكية المقدمة حياة كريمة لػدل

الالجئيف.

تس ػػاىـ المش ػػاريع التنمكي ػػة المقدم ػػة ف ػػي تحس ػػيف

الحياة االقتصادية لالجئيف.

الدرجة الكمية

المتوسط االنحراف

الوزن

قيمة

اختبار

القيمة

االحتمالية الترتيب

النسبي
()%

))T

))sig

57.8

26.9

57.8

4.532

0.000

2

57.8

26.1

57.8

4.656

0.000

1

51.6

27.1

51.6

0.672

0.502

6

56.5

27.1

56.5

3.696

0.000

5

56.5

25.4

56.5

3.938

0.000

4

57.1

25.9

57.1

4.239

0.000

3

56.2

25.3

56.2

3.760

0.000

الحسابي

المعياري

يتءح من خالل جدول ( )7.4ما يمي:
 الفقرة التي تنص عمى" :زادت المشاريع التنمكية مف الدخؿ لدل الالجئيف حصمت عمى الترتيب األكؿ

مف بيف بػاقي الفقػرات بػكزف نسػبي ( ،)%57.8كقيمػة احتماليػة ( )0.000كىػي أقػؿ مػف ،   0.05

كىذا يشير إلى كجكد درجة كبيرة مف المكافقة عمى ىذه الفقرة".

 الفقرة التي تنص عمى" :تعتبر المشاريع التنمكية المقدمة كافية لسػد احتياجاتػؾ حصػمت عمػى الترتيػب
األخيػػر مػػف بػػيف بػػاقي الفق ػرات بػػكزف نسػػبي ( ،)%51.6كقيمػػة احتماليػػة ( )0.502كىػػي أكبػػر مػػف
 ،   0.05كىذا يشير إلى كجكد درجة متكسطة مف المكافقة عمى ىذه الفقرة".

 كبشكؿ عاـ بم "الكزف النسبي لمحػكر :تحسـن الوءـع المعيشـي بسـبب الحصـول عمـى فـرص عمـل
( ،)%56.2كقيم ػػة احتمالي ػػة ( )0.000كى ػػي أق ػػؿ م ػػف  ،   0.05مم ػػا ي ػػدؿ عم ػػى أف ى ػػذا المح ػػكر
يحظى بدرجة كبيرة مف المكافقة".
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ويعـزو الباحــث ىػػذه النتيجػػة إلػى أف المشػػاريع التنمكيػة زادت مػػف الػػدخؿ لػدل الالجئػػيف ،كتسػػاىـ
في تحسيف الكضع المعيشي لالجئيف ،كتساىـ في تحسيف الحياة االقتصادية لالجئيف ،كتكفر حياة كريمة

لدل الالجئيف.

 3.2.4تحميل محور ريادة األعمال:
جدول  :8.4يوءح تحميل فقرات محور ريادة األعمال.
الفقرة

م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

تح ػػد المش ػػاريع الريادي ػػة مػ ػف نس ػػب البطال ػػة ب ػػيف

الالجئيف.

تحف ػػز المش ػػاريع الريادي ػػة الالجئ ػػيف ذكم التفكي ػػر

الريادم.

تعزز المشاريع الريادية مػف قػدرات الالجئػيف مػف
خالؿ تنمية مياراتيـ.

تق ػ ػػدـ المش ػ ػػاريع الريادي ػ ػػة االستش ػ ػػارات الميني ػ ػػة

كالتكجيو الالزـ ليـ لالجئيف.

تعػػزز المشػػاريع الرياديػػة مػػف امكانػػات الالجئػػيف

المادية.

ترسخ المشاريع الريادية ثقافة العمؿ الحر كريػادة

األعماؿ لالجئيف.

تع ػػزز المش ػػاريع الريادي ػػة م ػػف التفكي ػػر اشب ػػداعي

لالجئيف.

تدعـ المشاريع الريادية فكرة التنافس اشيجابي.
تعزز المشاريع الريادية مف االبداع كالتطكير في

العمؿ.

تيحسػ ػػف المش ػ ػػاريع الريادي ػ ػػة م ػ ػػف الف ػ ػػرص ل ػ ػػذكم
األفكار اشبداعية.

الدرجة الكمية

المتوسط االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن

قيمة

النسبي
()%

اختبار
))T

القيمة

االحتمالية الترتيب
))sig

52.6

24.7

52.6

1.419

0.157

10

59.0

26.8

59.0

5.257

0.000

6

59.1

24.8

59.1

5.791

0.000

5

58.6

25.5

58.6

5.236

0.000

7

58.6

27.0

58.6

4.957

0.000

8

58.3

26.5

58.3

4.860

0.000

9

60.1

26.0

60.1

6.175

0.000

4

61.2

26.8

61.2

6.599

0.000

3

61.9

27.1

61.9

6.981

0.000

2

62.6

27.5

62.6

7.319

0.000

1

59.2

25.1

59.2

5.757

0.000

يتءح من خالل جدول ( )7.4ما يمي:
 الفقرة التي تنص عمى " :تيحسػف المشػاريع الرياديػة مػف الفػرص لػذكم األفكػار اشبداعيػة حصػمت عمػى
الترتيب األكؿ مف بيف باقي الفقرات بكزف نسبي ( ،)%62.6كقيمة احتمالية ( )0.000كىي أقؿ مػف
 ،   0.05كىذا يشير إلى كجكد درجة كبيرة مف المكافقة عمى ىذه الفقرة".
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 الفقرة التي تنص عمى " :تحد المشاريع الريادية مف نسب البطالة بيف الالجئيف حصمت عمػى الترتيػب
األخيػػر مػػف بػػيف بػػاقي الفق ػرات بػػكزف نسػػبي ( ،)%52.6كقيمػػة احتماليػػة ( )0.157كىػػي أكبػػر مػػف
 ،   0.05كىذا يشير إلى كجكد درجة متكسطة مف المكافقة عمى ىذه الفقرة".

 كبشكؿ عػاـ بمػ "الػكزف النسػبي لمحػكر :ريـادة األعمـال ( ،)%59.2كقيمػة احتماليػة ( )0.000كىػي
أقؿ مف  ،   0.05مما يدؿ عمى أف ىذا المحكر يحظى بدرجة كبيرة مف المكافقة".

ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أف المشاريع الريادية تيحسف مف الفرص لذكم األفكار اشبداعيػة،
كتعػػزز مػػف االبػػداع كالتطػػكير فػػي العمػػؿ ،كتػػدعـ فك ػرة التن ػافس اشيجػػابي ،كتعػػزز مػػف التفكيػػر اشبػػداعي
لالجئيف ،كتعزز مف قدرات الالجئيف مف خالؿ تنمية مياراتيـ ،كتحفز الالجئيف ذكم التفكير الريادم.

 3.4اختبار فرءيات الدراسة

الفرءية األولى :توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوال داللـة ( (α≥ 0.05بـين العمـل الالئـق

ونمو االقتصاد وتوفير فرص اقتصادية لالجئين.

الختبػػار ىػػذه الفرضػػية تػػـ إيجػػاد معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف لد ارسػػة العالقػػة    0.05بػػيف العمػػؿ

الالئؽ كنمك االقتصاد كتكفير فرص اقتصادية لالجئيف ،كالنتائج مكضحة في الجدكؿ التالي:
جدول  :9.4يوءح معامل االرتباط بين العمل الالئق ونمو االقتصاد وتوفير فرص اقتصادية لالجئين.
توفير فرص اقتصادية لالجئين
العمل الالئق ونمو االقتصاد

معامل االرتباط بيرسون
الحصول عمى فرص

تحسن الوءع المعيشي
بسبب الحصول عمى

الدرجة الكمية

تحقيؽ مستكيات عالية مف اشنتاجية االقتصادية

*0.83

*0.88

*0.87

تعزيز السياسات المكجية نحك التنمية

*0.76

*0.82

*0.86

العدالة بيف الجنسيف في تكفير فرص العمؿ

*0.75

*0.72

*0.75

*0.88

*0.88

*0.90

عمل

الدرجة الكمية

فرص عمل

* االرتباط داؿ إحصائيا عند مستوى داللة   0.05
ن

تبيف مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )9.4أف "القيمة االحتمالية لمعامؿ االرتباط بيرسػكف أقػؿ

مف مسػتكل الداللػة ( ،)0.05كىػذا يػدؿ عمػى أنػو :تكجػد عالقػة ارتباطيػة طرديػة بػيف العمػؿ الالئػؽ كنمػك
االقتصاد كتكفير فرص اقتصادية لالجئيف" .كبذلؾ يمكف قبكؿ الفرضية.

ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف زيادة العمؿ الالئؽ كنمك االقتصاد مف خالؿ تحقيؽ مستكيات عاليػة

مػػف اشنتاجيػػة االقتصػػادية ،كتعزيػػز السياسػػات المكجيػػة نحػػك التنميػػة ،كالعدالػػة بػػيف الجنسػػيف فػػي تػػكفير

فرص العمؿ يؤدم لزيادة تكفير فرص اقتصادية لالجئيف.
75

الفرءية الثانية :توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوال داللـة ( (α≥ 0.05بـين العمـل الالئـق

ونمو االقتصاد وريادة األعمال.

الختبػػار ىػػذه الفرضػػية تػػـ إيجػػاد معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف لد ارسػػة العالقػػة    0.05بػػيف العمػػؿ

الالئؽ كنمك االقتصاد كريادة األعماؿ ،كالنتائج مكضحة في الجدكؿ التالي:

جدول  :10.4يوءح معامل االرتباط بين العمل الالئق ونمو االقتصاد وريادة األعمال.
ريادة األعمال

العمل الالئق ونمو االقتصاد

معامل االرتباط بيرسون

تحقيؽ مستكيات عالية مف اشنتاجية االقتصادية

*0.81

تعزيز السياسات المكجية نحك التنمية

*0.79

العدالة بيف الجنسيف في تكفير فرص العمؿ

*0.75

الدرجة الكمية
* االرتباط داؿ إحصائيا عند مستوى داللة   0.05
ن

*0.85

تبػػيف مػػف النتػػائج المكضػػحة فػػي جػػدكؿ ( )10.4أف "القيمػة االحتماليػػة لمعامػػؿ االرتبػػاط بيرسػػكف

أقػػؿ مػػف مسػػتكل الداللػػة ( ،)0.05كىػػذا يػػدؿ عمػػى أنػػو :تكجػػد عالقػػة ارتباطيػػة طرديػػة بػػيف العمػػؿ الالئػػؽ
كنمك االقتصاد كريادة األعماؿ" .كبذلؾ يمكف قبكؿ الفرضية.

ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف زيادة العمؿ الالئؽ كنمك االقتصاد مف خالؿ تحقيؽ مستكيات عاليػة

مػػف اشنتاجيػػة االقتصػػادية ،كتعزيػػز السياسػػات المكجيػػة نحػػك التنميػػة ،كالعدالػػة بػػيف الجنسػػيف فػػي تػػكفير

فرص العمؿ يؤدم لزيادة ريادة األعماؿ ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (ضيؼ كآخركف )2020 ،كدراسة
( ،)Medeiros, 2020كدراسة (مدلس.)2019 ،
الفرءية الثالثة :توجد عالقة ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوال داللـة ( (α≥ 0.05بـين تـوفير فـرص

اقتصادية لالجئين وريادة األعمال.

الختبػػار ىػػذه الفرضػػية تػػـ إيجػػاد معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف لد ارسػػة العالقػػة    0.05بػػيف تػػكفير

فرص اقتصادية لالجئيف كريادة األعماؿ ،كالنتائج مكضحة في الجدكؿ التالي:

جدول  :11.4يوءح معامل االرتباط بين توفير فرص اقتصادية لالجئين وريادة األعمال.
ريادة األعمال

توفير فرص اقتصادية لالجئين

معامل االرتباط بيرسون

الحصكؿ عمى فرص عمؿ

*0.85

تحسف الكضع المعيشي بسبب الحصكؿ عمى فرص عمؿ

*0.86

الدرجة الكمية
* االرتباط داؿ إحصائيا عند مستوى داللة   0.05
ن

*0.87
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تبػػيف مػػف النتػػائج المكضػػحة فػػي جػػدكؿ ( )11.4أف "القيمػة االحتماليػػة لمعامػػؿ االرتبػػاط بيرسػػكف

أقػػؿ مػػف مسػػتكل الداللػػة ( ،)0.05كىػػذا يػػدؿ عمػػى أنػػو :تكجػػد عالقػػة ارتباطيػػة طرديػػة بػػيف تػػكفير فػػرص
اقتصادية لالجئيف كريادة األعماؿ" .كبذلؾ يمكف قبكؿ الفرضية.

ويعــزو الباحــث ذلػػؾ إلػػى أف زيػػادة تػػكفير فػػرص اقتصػػادية لالجئػػيف مػػف خػػالؿ الحصػػكؿ عمػػى

فػػرص عمػػؿ ،كتحسػػف الكضػػع المعيشػػي بسػػبب الحصػػكؿ عمػػى فػػرص عمػػؿ يػػؤدم لزيػػادة ريػػادة األعمػػاؿ.
كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (ضيؼ كآخركف )2020 ،كدراسة ( ،)Medeiros, 2020كدراسة (مدلس،

.)2019
الفرءية الرابعة :يوجد أثر ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوال داللـة ( (α≥ 0.05لمعمـل الالئـق ونمـو
االقتصاد عمى توفير فرص اقتصادية لالجئين.

الختبػػار ىػػذه الفرضػػية تػػـ اسػػتخداـ نمػػكذج االنحػػدار المتعػػدد الختبػػار أثػػر المتغي ػرات المسػػتقمة
(تحقيػؽ مسػتكيات عاليػة مػػف اشنتاجيػة االقتصػادية ،تعزيػػز السياسػات المكجيػة نحػػك التنميػة ،العدالػة بػػيف

الجنسيف في تكفير فػرص العمػؿ) عمػى المتغيػر التػابع (تػكفير فػرص اقتصػادية لالجئػيف) ،كايجػاد معادلػة

تربط بينيما.

جدول  :12.4يوءح أثر العمل الالئق ونمو االقتصاد عمى توفير فرص اقتصادية لالجئين
قيمة

قيمة

القيمة

قيمة اختبار

المعامل

()T

االحتمالية

) )Fلمنموذج

المقدار الثابت

0.42

8.245

*0.0000

تحقيؽ مستكيات عالية مف اشنتاجية االقتصادية

0.46

9.290

*0.000

تعزيز السياسات المكجية نحك التنمية

0.36

7.156

*0.000

العدالة بيف الجنسيف في تكفير فرص العمؿ

0.14

3.472

*0.001

المتغير

إحصائيا عند
* القيمة االحتمالية دالة
ن

*427.417

R²
لمنموذج

0.83

  0.05

مف خالل جدكؿ (" )12.4تـ استخداـ طريقة " "stepwiseشيجاد أفضؿ معادلة لخػط االنحػدار

المتعدد كقد تبيف أف محاكر (تحقيؽ مستكيات عالية مف اشنتاجية االقتصادية ،تعزيز السياسات المكجية
نحػػك التنميػػة ،العدالػػة بػػيف الجنسػػيف فػػي تػػكفير فػػرص العمػػؿ) تػػؤثر بصػػكرة جكىريػػة حسػػب الترتيػػب عمػػى

(تػػكفير فػػرص اقتص ػادية لالجئػػيف) حسػػب طريقػػة " ،"stepwiseحيػػث لػػكحظ أف القيمػػة االحتماليػػة ليػػذه
المحاكر أقؿ مف مستكل الداللة ."0.05

ػائيا ممػا يػدؿ عمػى القػكة
كيكضح الجدكؿ السابؽ قيمػة (اختبػار  )Fحيػث يالحػظ أنيػا "دالػة إحص ن

التفسيرية لنمكذج االنحدار الخطي المتعدد مف الناحية اشحصائية".

كما أف "معامؿ التحديد ( )R²يساكم  0.83كىػذا يعنػي أف محػاكر (تحقيػؽ مسػتكيات عاليػة مػف

اشنتاجيػػة االقتصػػادية ،تعزيػػز السياسػػات المكجيػػة نحػػك التنميػػة ،العدالػػة بػػيف الجنسػػيف فػػي تػػكفير فػػرص
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العمػػؿ) فسػػرت  %83مػػف التبػػايف الكمػػي فػػي (تػػكفير فػػرص اقتصػػادية لالجئػػيف) كالبػػاقي يرجػػع لعكامػػؿ
أخرل" ،كيمكف صياغة معادلة االنحدار في الصكرة التالية:

توفير فرص اقتصادية لالجئين =  x 0.46( + 0.42تحقيؽ مستكيات عالية مف اشنتاجية االقتصادية) +

( x 0.36تعزيز السياسات المكجية نحك التنمية)  x 0.14( +العدالة بيف الجنسيف في تكفير فرص العمؿ)

ويعزو الباحث ذلؾ إلى األىمية البالغة لمعمؿ الالئؽ كنمك االقتصاد مف خالؿ تحقيؽ مسػتكيات
عالية مف اشنتاجية االقتصادية ،كتعزيز السياسات المكجية نحك التنمية ،كالعدالة بيف الجنسيف في تكفير
فرص العمؿ حيث أف تكافر ذلؾ في لو تأثير كبير عمى تكفير فرص اقتصادية لالجئيف.
الفرءية الخامسة :يوجد أثر ذات داللة إحصائية عند مستوال داللة ( (α≥ 0.05لمعمل الالئق ونمـو

االقتصاد عمى ريادة األعمال.

الختبػػار ىػػذه الفرضػػية تػػـ اسػػتخداـ نمػػكذج االنحػػدار المتعػػدد الختبػػار أثػػر المتغي ػرات المسػػتقمة

(تحقيػؽ مسػتكيات عاليػة مػػف اشنتاجيػة االقتصػادية ،تعزيػػز السياسػات المكجيػة نحػػك التنميػة ،العدالػة بػػيف
الجنسيف في تكفير فرص العمؿ) عمى المتغير التابع (ريادة األعماؿ) ،كايجاد معادلة تربط بينيما.
جدول  :13.4يوءح أثر العمل الالئق ونمو االقتصاد عمى ريادة األعمال
المعامل

قيمة
()T

القيمة

قيمة

المقدار الثابت

5.53

2.615

*0.000

تحقيؽ مستكيات عالية مف اشنتاجية االقتصادية

0.42

6.853

*0.000

العدالة بيف الجنسيف في تكفير فرص العمؿ

0.28

5.471

*0.000

تعزيز السياسات المكجية نحك التنمية

0.23

3.744

*0.000

المتغير

إحصائيا عند
* القيمة االحتمالية دالة
ن

االحتمالية

قيمة اختبار

) )Fلمنموذج

*250.768

R²
لمنموذج

0.73

  0.05

مف خالل جدكؿ (" )13.4تـ استخداـ طريقة " "stepwiseشيجاد أفضؿ معادلة لخػط االنحػدار
المتعدد كقد تبيف أف محاكر (تحقيؽ مستكيات عالية مف اشنتاجية االقتصادية ،العدالػة بػيف الجنسػيف فػي

تػػكفير فػػرص العمػػؿ ،تعزيػػز السياسػػات المكجيػػة نحػػك التنميػػة) تػػؤثر بصػػكرة جكىريػػة حسػػب الترتيػػب عمػػى
(ريػػادة األعمػػاؿ) حسػػب طريقػػة " ،"stepwiseحيػػث لػػكحظ أف القيمػػة االحتماليػػة ليػػذه المحػػاكر أقػػؿ مػػف
مستكل الداللة ."0.05

ػائيا ممػا يػدؿ عمػى القػكة
كيكضح الجدكؿ السابؽ قيمػة (اختبػار  )Fحيػث يالحػظ أنيػا "دالػة إحص ن

التفسيرية لنمكذج االنحدار الخطي المتعدد مف الناحية اشحصائية".
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كما أف "معامؿ التحديد ( )R²يساكم  0.73كىػذا يعنػي أف محػاكر (تحقيػؽ مسػتكيات عاليػة مػف

اشنتاجيػػة االقتصػػادية ،العدالػػة بػػيف الجنسػػيف فػػي ت ػكفير فػػرص العمػػؿ ،تعزيػػز السياسػػات المكجيػػة نحػػك
التنمي ػػة) فس ػػرت  %73م ػػف التب ػػايف الكم ػػي ف ػػي (ري ػػادة األعم ػػاؿ) كالب ػػاقي يرج ػػع لعكام ػػؿ أخ ػػرل" ،كيمك ػػف
صياغة معادلة االنحدار في الصكرة التالية:

ريادة األعمال =  x 0.42( + 7.53تحقيؽ مستكيات عالية مف اشنتاجية االقتصادية) +

( x 0.28العدالة بيف الجنسيف في تكفير فرص العمؿ)  x 0.23( +تعزيز السياسات المكجية نحك التنمية)

ويعزو الباحث ذلؾ إلى األىمية البالغة لمعمؿ الالئؽ كنمك االقتصاد مف خالؿ تحقيؽ مسػتكيات
عالية مف اشنتاجية االقتصادية ،كتعزيز السياسات المكجية نحك التنمية ،كالعدالة بيف الجنسيف في تكفير

فرص العمؿ حيث أف تكافر ذلؾ في لو تأثير كبير عمى ريادة األعماؿ.

الفرءــية السادســة :يوجــد أثــر ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوال داللــة ( (α≥ 0.05لتــوفير فــرص
اقتصادية لالجئين عمى ريادة األعمال.

الختبػػار ىػػذه الفرضػػية تػػـ اسػػتخداـ نمػػكذج االنحػػدار المتعػػدد الختبػػار أثػػر المتغي ػرات المسػػتقمة
(الحصكؿ عمى فػرص عمػؿ ،تحسػف الكضػع المعيشػي بسػبب الحصػكؿ عمػى فػرص عمػؿ) عمػى المتغيػر
التابع (ريادة األعماؿ) ،كايجاد معادلة تربط بينيما.

جدول  :14.4يوءح أثر توفير فرص اقتصادية لالجئين عمى ريادة األعمال
قيمة

المتغير
المقدار الثابت
تحسػػف الكض ػػع المعيش ػػي بس ػػبب الحص ػػكؿ عم ػػى

فرص عمؿ

الحصكؿ عمى فرص عمؿ
إحصائيا عند
* القيمة االحتمالية دالة
ن

المعامل

قيمة
()T

القيمة

10.38

5.762

*0.000

0.51

6.786

*0.000

0.36

4.846

*0.000

االحتمالية

قيمة اختبار

) )Fلمنموذج

*442.357

R²
لمنموذج

0.76

  0.05

مف خالل جدكؿ (" )14.4تـ استخداـ طريقة " "stepwiseشيجاد أفضؿ معادلة لخػط االنحػدار

المتعدد كقد تبيف أف محاكر (تحسف الكضع المعيشي بسبب الحصكؿ عمػى فػرص عمػؿ ،الحصػكؿ عمػى

فػػرص عمػػؿ) تػػؤثر بصػػكرة جكىريػػة حسػػب الترتيػػب عمػػى (ريػػادة األعمػػاؿ) حسػػب طريقػػة "،"stepwise
حيث لكحظ أف القيمة االحتمالية ليذه المحاكر أقؿ مف مستكل الداللة ."0.05
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ػائيا ممػا يػدؿ عمػى القػكة
كيكضح الجدكؿ السابؽ قيمػة (اختبػار  )Fحيػث يالحػظ أنيػا "دالػة إحص ن

التفسيرية لنمكذج االنحدار الخطي المتعدد مف الناحية اشحصائية".

كمػػا أف "معامػػؿ التحديػػد ( )R²يسػػاكم  0.76كىػػذا يعنػػي أف محػػاكر (تحسػػف الكضػػع المعيشػػي

بسػػبب الحصػػكؿ عمػػى فػػرص عمػػؿ ،الحصػػكؿ عمػػى فػػرص عمػػؿ) فسػػرت  %76مػػف التبػػايف الكمػػي فػػي

(ريادة األعماؿ) كالباقي يرجع لعكامؿ أخرل" ،كيمكف صياغة معادلة االنحدار في الصكرة التالية:

ريادة األعمال =  x 0.51( + 10.38تحسف الكضع المعيشي بسبب الحصكؿ عمى فرص عمؿ)
 x 0.36( +الحصكؿ عمى فرص عمؿ)

ويعـــزو الباحـــث ذل ػػؾ إل ػػى األىمي ػػة البالغ ػػة لزي ػػادة ت ػػكفير ف ػػرص اقتص ػػادية لالجئ ػػيف م ػػف خ ػػالؿ
الحصكؿ عمى فرص عمؿ ،كتحسف الكضع المعيشػي بسػبب الحصػكؿ عمػى فػرص عمػؿ حيػث أف تػكافر
ذلؾ في لو تأثير كبير عمى ريادة األعماؿ.

الفرءية السابعة :يوجد أثر ذات داللة إحصائية عند مستوال داللـة ( (α≥ 0.05لمعمـل الالئـق ونمـو
االقتصاد عمى توفير فرص اقتصادية لالجئين في ءوء ريادة األعمال.

الختبػػار ىػػذه الفرضػػية تػػـ اسػػتخداـ نمػػكذج االنحػػدار المتعػػدد الختبػػار أثػػر العمػػؿ الالئػػؽ كنمػػك

االقتصاد عمى تكفير فرص اقتصادية لالجئيف في ضكء ريادة األعماؿ ،كايجاد معادلة تربط بينيما.

جدول  :15.4يوءح أثر العمل الالئق ونمو االقتصاد عمى توفير فرص اقتصادية لالجئين في ءوء ريادة األعمال
المعامل

قيمة
()T

القيمة

قيمة

المقدار الثابت

2.48

9.607

*0.000

تحقيؽ مستكيات عالية مف اشنتاجية االقتصادية

0.31

6.372

*0.000

العدالة بيف الجنسيف في تكفير فرص العمؿ

0.28

5.957

*0.000

تعزيز السياسات المكجية نحك التنمية

0.04

1.020

//0.309

المتغير

إحصائيا عند
 //القيمة االحتمالية غير دالة
ن

االحتمالية

قيمة اختبار

) )Fلمنموذج

*423.253

R²
لمنموذج

0.86

  0.05

مػف خالل جػدكؿ (" )15.4تبػيف أف محػاكر (تحقيػؽ مسػتكيات عاليػة مػف اشنتاجيػة االقتصػادية،

العدالػػة بػػيف الجنسػػيف فػػي تػػكفير فػػرص العمػػؿ) تػػؤثر بصػػكرة جكىريػػة حسػػب الترتيػػب عمػػى تػػكفير فػػرص
اقتصػػادية لالجئػػيف فػػي ضػػكء ريػػادة األعمػػاؿ ،حيػػث لػػكحظ أف القيمػػة االحتماليػػة ليػػذه المحػػاكر أقػػؿ مػػف
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مستكل الداللة  ،0.05بينما لػـ يػؤثر محػكر (تعزيػز السياسػات المكجيػة نحػك التنميػة) عمػى تػكفير فػرص
اقتصادية لالجئيف في ضكء ريادة األعماؿ".

ػائيا ممػا يػدؿ عمػى القػكة
كيكضح الجدكؿ السابؽ قيمػة (اختبػار  )Fحيػث يالحػظ أنيػا "دالػة إحص ن

التفسيرية لنمكذج االنحدار الخطي المتعدد مف الناحية اشحصائية".

كما أف "معامؿ التحديد ( )R²يساكم  0.86كىػذا يعنػي أف محػاكر (تحقيػؽ مسػتكيات عاليػة مػف

اشنتاجية االقتصادية ،العدالة بيف الجنسيف في تكفير فػرص العمػؿ) فسػرت  %86مػف التبػايف الكمػي فػي
تكفير فرص اقتصػادية لالجئػيف فػي ضػكء ريػادة األعمػاؿ ،كالبػاقي يرجػع لعكامػؿ أخػرل" ،كيمكػف صػياغة

معادلة االنحدار في الصكرة التالية:

توفير فرص اقتصادية لالجئين =  x 0.31( + 2.48تحقيؽ مستكيات عالية مف اشنتاجية االقتصادية) +
( x 0.28العدالة بيف الجنسيف في تكفير فرص العمؿ)

ويعزو الباحث ذلؾ إلى األىمية البالغة لمعمؿ الالئؽ كنمك االقتصاد مف خالؿ تحقيؽ مسػتكيات
عالية مف اشنتاجية االقتصادية ،كتعزيز السياسات المكجية نحك التنمية ،كالعدالة بيف الجنسيف في تكفير

فرص العمؿ حيث أف تكافر ذلؾ في لو تأثير كبير عمى تكفير فرص اقتصػادية لالجئػيف فػي ضػكء ريػادة
األعماؿ.
الفرءية الثامنة :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوال ( (α≥ 0.05فـي اسـتجابة المبحـوثين

حول أثر العمل الالئق ونمو االقتصـاد فـي خمـق فـرص اقتصـادية لالجئـين والميـاجرين فـي ظـل وجـود
ريــادة األعمــال بــاختالف خصائصــيم الشخصــية (النــوع االجتمــاعي ،العمــر ،المؤىــل العممــي ،مكــان
االقامة ،عدد سنوات الخبرة في المشاريع الريادية).

لمتحقػػؽ مػػف ىػػذه الفرضػػية تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار ( )Tلمكشػػؼ عػػف داللػػة الفػػركؽ بػػيف متكسػػطات

درجػات اسػتجابة عينتػيف مسػتقمتيف ،كاختبػػار (تحميػؿ التبػايف األحػادم )One Way Anova ،لمتعػػرؼ
عمى داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات ثالث مجمكعات مف أفراد العينة فأكثر.
أوالً :تحميل الفروقات المرتبطة بمتغير النوع االجتماعي:

يكضػح الجػػدكؿ التػػالي نتػػائج تحميػػؿ اختبػػار ( )Tلمتغيػرات العمػػؿ الالئػػؽ كنمػػك االقتصػػاد كتػػكفير

فرص اقتصادية لالجئيف كريادة األعماؿ كفقان لمتغير النكع االجتماعي.
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جدول  :16.4نتائج اختبار ( )Tلكشف الفروق في متوسطات استجابات المبحوثين وفقًا لمتغير النوع االجتماعي
المتغير

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

ذكر

59.3

22.2

أنثى

50.5

23.9

ذكر

57.6

24.0

أنثى

49.0

27.1

ذكر

60.9

23.4

أنثى

54.1

29.3

النوع االجتماعي

العمل الالئق ونمو االقتصاد
توفير فرص اقتصادية لالجئين
ريادة األعمال

قيمة اختبار ()T

القيمة االحتمالية

2.674

*0.009

2.349

*0.021

1.947

*0.038

* القيمة االحتمالية دالة إحصائيا عند   0.05

تبػػيف مػػف النتػػائج المكضػػحة فػػي جػػدكؿ ( )16.4أف "القيمػػة االحتماليػػة ( )sigالمقابمػػة الختبػػار
( )Tأق ػػؿ م ػػف مس ػػتكل الدالل ػػة ( )α≤0.05كى ػػذا ي ػػدؿ عم ػػى أن ػػو :تكج ػػد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ف ػػي
استجابة المبحكثيف حكؿ العمؿ الالئػؽ كنمػك االقتصػاد كتػكفير فػرص اقتصػادية لالجئػيف كريػادة األعمػاؿ

كفق ػان لمتغيػػر النػػكع االجتمػػاعي" ،كالفػػركؽ كانػػت لصػػالح الػػذككر .ويعــزو الباحــث ذلػػؾ شدراؾ المبحػػكثيف

الذككر ألثر العمؿ الالئؽ كنمك االقتصاد فػي خمػؽ فػرص اقتصػادية لالجئػيف كالميػاجريف فػي ظػؿ كجػكد
ريادة األعماؿ بشكؿ أكبر مف االناث.
ثانياً :تحميل الفروقات المرتبطة بمتغير العمر:

يكضػػح الجػػدكؿ التػػالي نتػػائج تحميػػؿ اختبػػار (تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم )One Way Anova

لمتغي ػرات العمػػؿ الالئػػؽ كنمػػك االقتصػػاد كتػػكفير فػػرص اقتصػػادية لالجئػػيف كريػػادة األعمػػاؿ كفق ػان لمتغيػػر

العمر.

جدول  :17.4نتائج اختبار تحميل التباين األحـادي لكشـف الفـروق فـي متوسـطات اسـتجابات المبحـوثين وفقًـا لمتغيـر
العمر

المتغير
العمل الالئق ونمو
االقتصاد
توفير فرص
اقتصادية لالجئين

ريادة األعمال

درجات

متوسط

قيمة F

القيمة

الحرية

المربعات

المحسوبة

االحتمالية

315.458
525.912

مصدر التباين

مجموع المربعات

بيف المجمكعات

630.917

2

داخؿ المجمكعات

143573.861

273

المجمكع

144204.778

275

بيف المجمكعات

157.273

2

78.636

داخؿ المجمكعات

172009.614

273

630.072

المجمكع

172166.887

275

بيف المجمكعات

110.252

2

55.126

داخؿ المجمكعات

172763.951

273

632.835

المجمكع

172874.203

275
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0.600

0.125

0.087

//0.550

//0.883

//0.917

تبػػيف مػػف النتػػائج المكضػػحة فػػي جػػدكؿ ( )17.4أف "القيمػػة االحتماليػػة ( )sigالمقابمػػة الختبػػار

تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم أكبػػر مػػف مسػػتكل الداللػػة ( ،)α≤0.05كىػػذا يػػدؿ عمػػى أنػػو :ال تكجػػد فػػركؽ ذات
داللػػة إحص ػػائية ف ػػي اسػػتجابة المبح ػػكثيف ح ػػكؿ العمػػؿ الالئ ػػؽ كنم ػػك االقتصػػاد كت ػػكفير ف ػػرص اقتص ػػادية

لالجئػيف كريػادة األعمػاؿ كفقػان لمتغيػر العمػر" .ويعــزو الباحـث ذلػؾ شدراؾ المبحػكثيف ألثػر العمػؿ الالئػػؽ
كنمك االقتصاد في خمؽ فرص اقتصادية لالجئيف كالمياجريف في ظؿ كجكد ريادة األعماؿ بغػض النظػر

عف فئاتيـ العمرية.

ثالثاً :تحميل الفروقات المرتبطة بمتغير المؤىل العممي:

يكضػػح الجػػدكؿ التػػالي نتػػائج تحميػػؿ اختبػػار (تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم )One Way Anova

لمتغي ػرات العمػػؿ الالئػػؽ كنمػػك االقتصػػاد كتػػكفير فػػرص اقتصػػادية لالجئػػيف كريػػادة األعمػػاؿ كفق ػان لمتغيػػر

المؤىؿ العممي.

جدول  :18.4نتائج اختبار تحميل التباين األحـادي لكشـف الفـروق فـي متوسـطات اسـتجابات المبحـوثين وفقًـا لمتغيـر
المؤىل العممي
المتغير
العمل الالئق ونمو
االقتصاد

توفير فرص

اقتصادية لالجئين

ريادة األعمال

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بيف المجمكعات

411.236

3

137.079

داخؿ المجمكعات

143793.542

272

528.653

المجمكع

144204.778

275

بيف المجمكعات

2476.324

3

825.441

داخؿ المجمكعات

169690.563

272

623.862

المجمكع

172166.887

275

بيف المجمكعات

2683.488

3

894.496

داخؿ المجمكعات

170190.714

272

625.701

المجمكع

172874.203

275

مصدر التباين

مجموع

المربعات

قيمة F

المحسوبة
0.259

1.323

1.430

القيمة

االحتمالية
//0.855

//0.267

//0.234

 //القيمة االحتمالية غير دالة إحصائيا عند   0.05

تبػػيف مػػف النتػػائج المكضػػحة فػػي جػػدكؿ ( )18.4أف "القيمػػة االحتماليػػة ( )sigالمقابمػػة الختبػػار

تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم أكبػػر مػػف مسػػتكل الداللػػة ( ،)α≤0.05كىػػذا يػػدؿ عمػػى أنػػو :ال تكجػػد فػػركؽ ذات
داللػػة إحص ػػائية ف ػػي اسػػتجابة المبح ػػكثيف ح ػػكؿ العمػػؿ الالئ ػػؽ كنم ػػك االقتصػػاد كت ػػكفير ف ػػرص اقتص ػػادية

لالجئيف كريادة األعماؿ كفقان لمتغير المؤىؿ العممػي" .ويعزو الباحـث ذلػؾ شدراؾ المبحػكثيف ألثػر العمػؿ
الالئؽ كنمك االقتصاد في خمؽ فرص اقتصادية لالجئيف كالمياجريف في ظؿ كجكد ريادة األعماؿ بغض

النظر عف مؤىميـ العممي.
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رابعاً :تحميل الفروقات المرتبطة بمتغير مكان االقامة:

يكضػح الجػػدكؿ التػػالي نتػػائج تحميػػؿ اختبػػار ( )Tلمتغيػرات العمػػؿ الالئػػؽ كنمػػك االقتصػػاد كتػػكفير

فرص اقتصادية لالجئيف كريادة األعماؿ كفقان لمتغير مكاف االقامة.

جدول  :19.4نتائج اختبار ( )Tلكشف الفروق في متوسطات استجابات المبحوثين وفقًا لمتغير مكان االقامة
المتغير

المتوسط

االنحراف

غزة

57.8

25.0

األردف

56.2

19.3

غزة

55.3

25.9

األردف

55.7

23.7

غزة

59.5

27.1

األردف

58.7

21.8

مكان االقامة

العمل الالئق ونمو االقتصاد
توفير فرص اقتصادية لالجئين
ريادة األعمال

الحسابي

المعياري

قيمة اختبار
()T

القيمة االحتمالية

0.581

//0.562

0.120

//0.904

0.259

//0.796

 //القيمة االحتمالية غير دالة إحصائيا عند   0.05

تبػػيف مػػف النتػػائج المكضػػحة فػػي جػػدكؿ ( )19.4أف "القيمػػة االحتماليػػة ( )sigالمقابمػػة الختبػػار

( )Tأكبػػر مػػف مسػػتكل الداللػػة ( )α≤0.05كىػػذا يػػدؿ عمػػى أنػػو :ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي
استجابة المبحكثيف حكؿ العمؿ الالئػؽ كنمػك االقتصػاد كتػكفير فػرص اقتصػادية لالجئػيف كريػادة األعمػاؿ

كفقان لمتغير مكاف االقامة" .ويعزو الباحث ذلؾ شدراؾ المبحكثيف ألثر العمؿ الالئػؽ كنمػك االقتصػاد فػي
خمؽ فرص اقتصادية لالجئيف كالمياجريف في ظؿ كجكد ريادة األعماؿ بغض النظر عف مكاف اقامتيـ.

ثالثاً :تحميل الفروقات المرتبطة بمتغير سنوات الخبرة في المشاريع الريادية:

يكضػػح الجػػدكؿ التػػالي نتػػائج تحميػػؿ اختبػػار (تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم )One Way Anova

لمتغي ػرات العمػػؿ الالئػػؽ كنمػػك االقتصػػاد كتػػكفير فػػرص اقتصػػادية لالجئػػيف كريػػادة األعمػػاؿ كفق ػان لمتغيػػر
سنكات الخبرة في المشاريع الريادية.
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جدول  :20.4نتائج اختبار تحميل التباين األحـادي لكشـف الفـروق فـي متوسـطات اسـتجابات المبحـوثين وفقًـا لمتغيـر
سنوات الخبرة في المشاريع الريادية
المتغير
العمل الالئق ونمو
االقتصاد

توفير فرص
اقتصادية لالجئين

ريادة األعمال

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بيف المجمكعات

308.815

2

154.407

داخؿ المجمكعات

143895.963

273

527.091

المجمكع

144204.778

275

بيف المجمكعات

234.810

2

117.405

داخؿ المجمكعات

171932.077

273

629.788

المجمكع

172166.887

275

بيف المجمكعات

108.906

2

54.453

داخؿ المجمكعات

172765.297

273

632.840

المجمكع

172874.203

275

مصدر التباين

مجموع

المربعات

قيمة F

المحسوبة
0.293

0.186

0.086

القيمة

االحتمالية
//0.746

//0.830

//0.918

 //القيمة االحتمالية غير دالة إحصائيا عند   0.05

تبػػيف مػػف النتػػائج المكضػػحة فػػي جػػدكؿ ( )20.4أف "القيمػػة االحتماليػػة ( )sigالمقابمػػة الختبػػار

تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم أكبػػر مػػف مسػػتكل الداللػػة ( ،)α≤0.05كىػػذا يػػدؿ عمػػى أنػػو :ال تكجػػد فػػركؽ ذات

داللػػة إحص ػػائية ف ػػي اسػػتجابة المبح ػػكثيف ح ػػكؿ العمػػؿ الالئ ػػؽ كنم ػػك االقتصػػاد كت ػػكفير ف ػػرص اقتص ػػادية

لالجئػػيف كريػػادة األعمػػاؿ كفقػان لمتغيػػر سػػنكات الخبػرة فػػي المشػػاريع الرياديػػة" .ويعــزو الباحــث ذلػػؾ شدراؾ
المبحػػكثيف ألثػػر العمػػؿ الالئػػؽ كنمػػك االقتصػػاد فػػي خمػػؽ فػػرص اقتصػػادية لالجئػػيف كالميػػاجريف فػػي ظػػؿ
كجكد ريادة األعماؿ بغض النظر عف سنكات خبرتيـ في المشاريع الريادية.
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الفصل الخامس
النتائج والتوصيات
 1.5مقدمة
بناء عمى الدراسة الميدانية التي أجريت ،كمف خالؿ مػا تطرقػت إليػو مػف "المفػاىيـ كالجكانػب فػي
ن

اشطار النظرم كأدبيات الدراسة ،باشضافة إلى ما تـ جمعة مف بيانات أكليػو مػف خػالؿ االسػتبانة ،كبعػد
نت ػػائج التحمي ػػؿ اشحص ػػائي المناس ػػب لمح ػػاكر الد ارس ػػة م ػػف بيان ػػات االس ػػتبانة الممثم ػػة لممتغي ػػر المس ػػتقؿ
كلممتغير التابع كالمتغير الكسيط ،سيتـ عرض نتائج كتكصيات الدراسة كما يمي:

 2.5نتائج الدراسة
 1.2.5النتائج المتعمقة بالمتغير المستقل (العمل الالئق ونمو االقتصاد):
أظيػرت نتػػائج الد ارسػػة أف الػػكزف النسػػبي لمحػػكر العمػؿ الالئػػؽ كنمػػك االقتصػػاد جػػاء بدرجػػة كبيػرة
كبكزف نسبي ( .)%57.1كجاءت أبعاد العمؿ الالئؽ كنمك االقتصاد عمى النحك ايتي:


بم الكزف النسبي لمحكر تحقيؽ مستكيات عالية مف اشنتاجية االقتصادية (.)%59.4



بم الكزف النسبي لمحكر تعزيز السياسات المكجية نحك التنمية (.)%56.6



بم الكزف النسبي لمحكر العدالة بيف الجنسيف في تكفير فرص العمؿ (.)%55.1
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 2.2.5النتائج المتعمقة بالمتغير التابع (توفير فرص اقتصادية لالجئين):
أظيرت نتائج الدراسة أف الكزف النسبي لمحكر تكفير فرص اقتصادية لالجئيف جػاء بدرجػة كبيػرة
كبكزف نسبي ( .)%55.5كجاءت أبعاد تكفير فرص اقتصادية لالجئيف عمى النحك ايتي:


بم الكزف النسبي لمحكر تحسف الكضع المعيشي بسبب الحصكؿ عمى فرص عمؿ (.)%56.2



بم الكزف النسبي لمحكر الحصكؿ عمى فرص عمؿ (.)%54.8

 3.2.5النتائج المتعمقة بالمتغير التابع (ريادة األعمال):
أظيػػرت نتػػائج الد ارسػػة أف الػػكزف النسػػبي لمحػػكر ريػػادة األعمػػاؿ جػػاء بدرجػػة كبي ػرة كبػػكزف نسػػبي
(.)%59.2

 4.2.5النتائج المتعمقة باختبار الفرءيات:
 .1أظيرت نتائج الفرضية األكلى أنػو :تكجػد عالقػة ارتباطيػة طرديػة بػيف العمػؿ الالئػؽ كنمػك االقتصػاد
كتكفير فرص اقتصادية لالجئيف.
 .2أظيرت نتػائج الفرضػية الثانيػة أنػو :تكجػد عالقػة ارتباطيػة طرديػة بػيف العمػؿ الالئػؽ كنمػك االقتصػاد
كريادة األعماؿ
 .3أظيرت نتائج الفرضية الثالثة أنو :تكجد عالقة ارتباطية طردية بيف تكفير فرص اقتصػادية لالجئػيف
كريادة األعماؿ
 .4أظيػػرت نت ػػائج الفرضػػية الرابع ػػة أنػػو :يكج ػػد أث ػػر لمعمػػؿ الالئ ػػؽ كنمػػك االقتص ػػاد عمػػى ت ػػكفير ف ػػرص
اقتص ػػادية لالجئ ػػيف حي ػػث أف مح ػػاكر (تحقي ػػؽ مس ػػتكيات عالي ػػة م ػػف اشنتاجي ػػة االقتص ػػادية ،تعزي ػػز
السياسػػات المكجيػػة نحػػك التنميػػة ،العدالػػة بػػيف الجنسػػيف فػػي تػػكفير فػػرص العمػػؿ) فسػػرت  %83مػػف
التبايف الكمي في تكفير فرص اقتصادية لالجئيف.
 .5أظيػػرت نتػػائج الفرضػػية الخامسػػة أنػػو :يكجػػد أثػػر لمعمػػؿ الالئػػؽ كنمػػك االقتصػػاد عمػػى ريػػادة األعمػػاؿ
حيث أف محاكر (تحقيؽ مستكيات عالية مف اشنتاجية االقتصادية ،العدالػة بػيف الجنسػيف فػي تػكفير
فػػرص العمػػؿ ،تعزيػػز السياسػػات المكجيػػة نحػػك التنميػػة) فسػػرت  %73مػػف التبػػايف الكمػػي فػػي ريػػادة
األعماؿ.
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 .6أظيرت نتائج الفرضية السادسة أنو :يكجد أثر لتكفير فرص اقتصادية لالجئػيف عمػى ريػادة األعمػاؿ
حيث أف محاكر (تحسف الكضع المعيشي بسبب الحصكؿ عمى فػرص عمػؿ ،الحصػكؿ عمػى فػرص
عمؿ) فسرت  %76مف التبايف الكمي في ريادة األعماؿ.
 .7أظيػػرت نتػػائج الفرضػػية السػػابعة أنػػو :يكجػػد أثػػر لمعمػػؿ الالئػػؽ كنمػػك االقتصػػاد عمػػى تػػكفير فػػرص
اقتصادية لالجئيف في ضكء ريادة األعمػاؿ حيػث أف محػاكر (تحقيػؽ مسػتكيات عاليػة مػف اشنتاجيػة
االقتصادية ،العدالة بيف الجنسيف في تكفير فرص العمؿ) فسرت  %86مف التبايف الكمي في تكفير
فرص اقتصادية لالجئيف في ضكء ريادة األعماؿ.
 .8أظيرت نتائج الفرضية الثامنة أنو :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابة المبحكثيف حكؿ
العمؿ الالئؽ كنمك االقتصاد كتكفير فرص اقتصادية لالجئيف كريادة األعماؿ كفقان لممتغيػرات التاليػة
(العمػػر ،المؤىػػؿ العممػػي ،مكػػاف االقامػػة ،سػػنكات الخبػرة فػػي المشػػاريع الرياديػػة) .كمػػا بينػػت الفرضػػية
كجكد فركؽ في متغير النكع االجتماعي لصالح الذككر.

 3.5توصيات الدراسة
فػػي ضػػكء اشطػػار النظ ػػرم لمد ارسػػة ،كالنتػػائج الت ػػي أسػػفر عنيػػا تحمي ػػؿ البيانػػات ،يتقػػدـ الباح ػػث
بالتكصيات التالية:
 .1ضركرة أف تكفر المشاريع التنمكية سبؿ حصكؿ المنشػةت الصػغيرة عمػى االئتمػاف ،كذلػؾ مػف خػالؿ
كضع التسييالت لالجئيف.
 .2ضػركرة أف تعػالج المشػاريع التنمكيػة لالجئػيف نمػك االنتاجيػة كأف تػدعـ األنشػ ػػطة اشنتاجيػة الخاصػة
بالالجئيف.
 .3ضػػركرة أف تػػكفر المشػػاريع التنمكيػػة بيئػػة تشػريعية أكثػػر مؤاتػػاة لمقضػػاء عمػػى الحػكاجز التػػي يكاجييػػا
ذكم االعاقة.
 .4ض ػػركرة أف ت ػػكفر المش ػػاريع التنمكي ػػة عم ػػى تك ػػكيف كظ ػػائؼ المػػرأة بخص ػػائص مختمف ػػة ع ػػف كظ ػػائؼ
الرجؿ.
 .5ضػػركرة أف تػػكفر المشػػاريع التنمكيػػة فػػرص عمػػؿ كافيػػة لتمبيػػة احتياجػػات الالجئػػيف االنسػػانية بشػػكؿ
كافي.
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 .6ضػػركرة أف تػػكفر المشػػاريع التنمكيػػة فػػرص عمػػؿ لتحقيػػؽ التنميػػة كاالسػػتقرار االجتمػػاعي فػػي المػػدل
البعيد.
 .7ضػػركرة أف تكػػكف المشػػاريع التنمكيػػة المقدمػػة كافيػػة لسػػد احتياجاتػػؾ ،كتسػػاىـ فػػي تقميػػؿ االحتياجػػات
المادية.
 .8ضركرة أف تحد المشاريع التنمكية مف نسب البطالة بيف الالجئيف ،كترسػخ ثقافػة العمػؿ الحػر كريػادة
األعماؿ لالجئيف.
 .9تطػكير تفكيػر الالجئػيف مػف التركيػز عمػى اسػتغالؿ الفػرص الػى التفكيػر لخمػؽ الفػرص كحػثيـ عمػى
االبتكار ،ككضع الخطط الستغالؿ قدراتيـ.
 .10تكسػيع نطػاؽ الػدعـ المكجػو مػف الجيػات المختصػة لممشػاريع الرياديػة بحيػث يصػؿ إلػى المنػاطؽ
النائية.

 4.5دراسات مستقبمية

 أثر التنمية المستدامة عمى تحسيف المشاريع الريادية في قطاع غزة. دكر مؤسسات المجتمع المدني في تفعيؿ المشاريع الريادية في قطاع غزة. -دكر مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز عممية التنمية المستدامة في قطاع غزة.
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المصادر والمرجع
القرآن الكريم.

أوالً :المراجع العربية:

 اسماعيؿ .عمر (2010ـ) .خصائص الريادم في المنظمات الصناعية كأثرىا عمػى االبػداع التقنػي.مجمة القادسية لمعمكـ االدارية كاالقتصادية.)12( 4 ،
 أيكدابا ،صالح ( .)2020تكازف سكؽ العمؿ كالتػكازف االقتصػادم العػاـ فػي النظريػة الكينزيػة ،كتػاباالقتصاد الكمي.
 بالعجيف ،خالدية ( .)2019المعجزة الككرية في التنمية االقتصادية ،مجمة البشائر االقتصادية. بػػاىي ،رييػػاـ ( .)2019اسػػياـ المجتمػػع المػػدني فػػي تحقيػؽ أجنػػدة  2030لمتنميػػة المسػػتدامة :الػػدكركالتحديات ،مؤتمر جامعة الدكؿ العربية.
 بركػاف كبميػادم ( .)2019دكر المؤسسػات العمكميػػة االقتصػادية فػي التنميػػة المسػتدامة–د ارسػة حالػػةمؤسسة المكاد الكاشطة كحدة سعيدة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة سعيدة ،الجزائر.
 -برنامج األمـ المتحدة االنمائي في الدكؿ العربية ،أىداؼ التنمية المستدامة.2015 ،

 بكرم ،عبد المجيد ( .)2020المعكقػات الثقافيػة كأثرىػا عمػى التكجػو نحػك ريػادة االعمػاؿ لػدل الطمبػةالخريجيف ،دراسة ميدانية عمى طمبة قسـ التسيير بجامعة زياف عاشكر ،الجمفة.
 بيػاز ،ليمػى ( .)2018دكر المؤسسػات الصػغيرة كالمتكسػطة فػي تحقيػؽ التنميػة المسػتدامة بػالجزائر،رسالة دكتكراه غير منشكرة ،جامعة قاصدم مرباح كرقمة ،الجزائر.
 بكرصة عماف ،االستدامة.2018 ، ثابػت .طػارؽ (2016ـ) .العكامػؿ المػؤثرة فػي نجػاح اختيػار المشػاريع الرياديػة ضػمف برنػامج"مبادركف" (رسالة ماجستير غير منشكرة) .الجامعة االسالمية .غزة.
 جمبػػرت جيجػػز ،المجنػػة الدكليػػة لمصػػميب األحمػػر ( .)2001تػػاريخ الحمايػػة الدكليػػة لالجئػػيف ،المجمػػةالدكلية لمصميب األحمر ،العدد.843
 الحديػػدم ،نس ػريف ،سػػعد ،نيػػرميف ( .)2016الم ػرأة السػػعكدية كريػػادة األعمػػاؿ :نجاحػػات كتحػػديات.مجمة كمية التربية .)4( 64
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 حنفي ،حسيف ( .)2005التدخؿ في شؤكف الدكؿ بذريعة حماية حقكؽ اشنساف ،الطبعة األكلى ،دارالنيضة العربية ،القاىرة.
 الحكلي ،الحسف ( .)2020دكر التمكيؿ اشسالمي في تشػجيع ريػادة األعمػاؿ فػي قطػاع غػزة ،رسػالةماجستير غير منشكرة ،الجامعة االسالمية ،غزة.
 دكن ػػاتك ركم ػػانك ( .)2013االقتص ػػاد البيئ ػػي كالتنمي ػػة المس ػػتدامة ،سمس ػػمة المػ ػكاد التدريبي ػػة ،المرك ػػزالكطني لمسياسات الزراعية  ،سكريا.
 ديبكشػػا ،عبػػد القػػادر ( .)2017دكر االسػػتثمار األجنبػػي المباشػػر فػػي التنميػػة االقتصػػادية ،جامعػػة 8مايك  ،1945المجمة االقتصادية.
 ربحػػي ،عػػامر ( .)2021حمايػػة حقػػكؽ الالجئػػيف الصػػككؾ كاالليػػات الدكليػػة كاالقميميػػة ،مجمػػة البكابػػةالعممية.
 رش ػكاف ،عبػػد الػػرحمف ،أبػػك رحمػػة ،محمػػد ( .)2021دكر الشػػمكؿ المػػالي فػػي دعػػـ مشػػركعات ريػػادةاألعماؿ بيدؼ تحقيؽ أبعاد التنمية المستدامة.
 الرميدم ،بساـ ( .)2018تقييـ دكر الجامعات المصرية في تنمية ثقافة ريادة األعماؿ لدل الطالب:استراتيجية مقترحة لمتحسف .مجمة اقتصاديات الماؿ كاألعماؿ .)2( 2
 ريتشػػارد ليتػػؿ ( .)2009ت ػكازف القػػكل كالعالقػػات الدكليػػة :االسػػتعارات كاالسػػاطير كالنمػػاذج ،الطبعػػةاالكلى ،ترجمة ىاني تابرم ،دار الكتاب العربي ،بيركت.
 الػزيف .منصػكرم (2010ـ) .آليػات دعػـ كمسػاندة المشػركعات الذاتيػة كالمبػادرات لتحقيػؽ التنميػة.الممتقى العممي الدكلي .الجزائر.
 السػكارنة .بػالؿ (2008ـ) .اسػتراتيجيات الريػادة كدكرىػا فػي تحقيػؽ الميػزة التنافسػية .د ارسػة ميدانيػةعمى شركات االتصاالت في االردف .مجمة كمية بغداد لمعمكـ االقتصادية.)17( 77 ،
 السكارنة .بالؿ (2008ـ) .الريادة كمنظمات االعماؿ .ط .1عماف :دار المسيرة لمنشر كالتكزيع. السمرم ،عمار ( .)2019اشفصاح عف المسؤكلية االجتماعية لممصارؼ اشسالمية باستخداـ قائمػةمصػػادر كاسػػتخدامات أم ػكاؿ صػػندكؽ الزكػػاة كالصػػدقات كالقػػرض الحسػػف كدكرىػػا فػػي تحقيػػؽ أىػػداؼ
التنمية المستدامة ،مجمة البكاب العممية.
 السػ ػػكيركي ،محمػ ػػد ( .)2021الجامعػ ػػة كدكرىػ ػػا التربػ ػػكم فػ ػػي تنميػ ػػة ريػ ػػادة االعمػ ػػاؿ ،مجمػ ػػة االدارةكاالقتصاد.
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 شعباف ،عبد الحسيف ( .)2018الحكـ الصالح (الراشد) كالتنمية المستدامة ،الحكار المتمدف ،العدد.1804
 الشػ ػػيكاني ،نكفػ ػػؿ ( .)2018دكر القطػ ػػاع العػ ػػاـ كالقطػ ػػاع الخػ ػػاص فػ ػػي التنميػ ػػة االقتصػ ػػادية ،محمػ ػػةاقتصاديات الماؿ كاالعماؿ.
 الص ػ ػػالح ،محم ػ ػػد ( .)2013إدارة االقتص ػ ػػاد الس ػ ػػكرم زم ػ ػػف االنت ػ ػػداب الفرنس ػ ػػي (:)1946-1918تأثيراتيا فيما بعد االستقالؿ
 طكيؿ ،فتيحة ( .)2013التربية البيئية كدكرىا في التنميػة المسػتدامة ،رسػالة ماجسػتير غيػر منشػكرة،جامعة محمد خيضر ،الجزائر.
 العامرم .صالح كالغالبي .طاىر (2008ـ) .اشدارة كاألعماؿ .ط .1عماف :دار كائؿ لمنشر. العاني .مزىر .كجكدا .شكقي .كحجازم ىيثـ (2010ـ) .إدارة المشركعات الصػغيرة (منظػكر ريػادمتكنكلكجي) .ط .1عماف :دار الصفاء لمنشر كالتكزيع.
 عبػػد المطيػػؼ ،نػػكر ،فػػرج ،قصػػي ( .)2021دكر سياسػػات التشػػغيؿ الكطنيػػة فػػي تحقيػػؽ ىػػدؼ العمػػؿالالئؽ في العراؽ االمكانات كالتحديات .المجمة العراقية لمعمكـ االقتصادية .)69( 1
ػرت بيئػة ريػادة
 العبيػدم .أرفػت .كالجػراح .أضػكاء (2014ـ) .أرس المػاؿ الفكػرم فػي إطػار متغي ااألعماؿ .مجمة الدكرة .)6( 12
 العبيػػدم ،عبػػد الػػرحمف ( .)2020دكر التخطػػيط االسػػتراتيجي فػػي تحقيػػؽ أىػػداؼ التنميػػة :بػػالتركيزعمى التنمية االقتصادية كاالجتماعية "دراسة مقارنة بيف الجميكرية اليمنية كجميكرية السكداف2001
– 2015ـ ،رسالة دكتكراه غير منشكرة ،جامعة النيميف.
 العبيكػػاف ،خمػػكد ( .(2020ت ػكافر خ ػػصائص ريػػادة األعمػػاؿ لػػدل طمبػػة قسػػـ التربيػػة الفنيػػة بجامعػػةالممؾ سعكد كعالقتيا ببعض المتغيرات .مجمة العمكـ التربكية.2(22) ،
 عمى عباس ( .)2018التسريح االقتصادم ،مجمة العمكـ القانكنية. عمػػي ،رنػػد ( .)2021دكر التخطػػيط االسػػتراتيجي فػػي التجربػػة التنمكيػػة فػػي ماليزيػػا ،رسػػالة ماجسػػتيرغير منشكرة ،جامعة النجاح ،نابمس.
 عمػار .أحمػد (2016ـ) .مػدل ممارسػة اشدارة باالسػتثناء كأثرىػا عمػى تنميػة الخصػائص الرياديػة.دراسة تطبيقية عمى الجامعػات الفمسػطينية فػي قطػاع غػزة ( رسػالة ماجسػتير غيػر منشػكرة) .الجامعػة
االسالمية .غزة.
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 العن ػػزم ،أحم ػػد ( .)2018التخط ػػيط االس ػػتراتيجي كدكره ف ػػي تحقي ػػؽ التنمي ػػة المس ػػتدامة ف ػػي القط ػػاعالخاص كفقان لرؤية المممكة العربية السعكدية  ،2030جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية.
 غنػػيـ ،عثمػػاف ( .)2017التنميػػة المسػػتديمة ،فمسػػفتيا كأسػػاليب تخطيطيػػا كأدكات قياسػػو ،دار صػػفاءلمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.
 فػػارس .نػػاديف (2016ـ) .العالقػػة بػػيف الخصػػائص الرياديػػة لػػدل االدارة العميػػا فػػي البنػػكؾ التجاريػػةكالتخطيط االستراتيجي في قطاع غزة (رسالة ماجستير غير منشكرة) الجامعة االسالمية .غزة.
 فراحتيػة ،كمػاؿ ( .)2018التنميػة المسػتدامة .مجمػة األسػتاذ الباحػث لمد ارسػات القانكنيػة كالسياسػية،العدد .11
 ككرتػػؿ .فريػػد .كلبجيػػرم .نصػػيرة (2012ـ) .االبػػداع كالريػػادة فػػي المؤسسػػة الصػػناعية .مجمػػة جامعػػةدمشؽ.)2( 1 ،
 المجنػة االقتصػادية كاالجتماعيػة لغربػي أسػيا "االسػككا" (2007ـ) .المػكارد الماليػة .كرأس المػاؿالمخاطر .كريادة األعماؿ في تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت .األمـ المتحدة .نيكيكرؾ.
 المجنة الدكلية لمصميب األحمر ( .)2010النازحكف داخؿ بمدانيـ :االستجابة اشنسانية الحتياجاتالنازحيف داخؿ بمدانيـ في حاالت النزاع المسمحة
 لزىػػارم ،زكاكيػػد ( .)2021العمػػؿ الالئػػؽ كنمػػك االقتصػػاد مؤشػػر ىػػاـ فػػي تحقيػػؽ التنميػػة بػػالمغربالعربي .المؤتمر المغربي الدكلي األكؿ لمستجدات التنمية بالمغرب العربي.
 لكفي ،حكيمة ( .)2017سكؽ العمؿ كالنمك االقتصادم -نمكذج  ،ARDLمجمة دار المنظكمة. المحػركؽ .مػاىر (2011ـ) .سياسػات حمايػة المنشػةت الصػغيرة كالمتكسػطة .أثػر دعػـ المبػادراتالعربية في دعـ المنشةت الصغيرة كالمتكسطة".المؤتمر العربػي ال اربػع لتنميػة المػكارد البشػرية .مركػز
الممؾ فيصؿ لممؤتمرات .الرياض .المممكة العربية السعكدية.
 المخزكمػػي ،لطفػػي ( .)2020أثػػر االبتكػػار عمػػى التنافسػػية كالتنميػػة االقتصػػادية فػػي الػػدكؿ العربيػػةخالؿ الفترة  ،2018-2007المجمة العممية لالقتصادم كاالدارة.
 م ػػدلس ،نج ػػاة ( .)2019الري ػػادة كالتنمي ػػة االقتص ػػادية :المفي ػػكـ كطبيع ػػة العالق ػػة ،المجم ػػة المصػ ػريةلمدراسات القانكنية كاالقتصادية.
 المزكرم ،مثنػى ( .)2019المػكارد البشػرية الخميجيػة كاثرىػا فػي التنميػة االقتصػادية ،مجمػة اراء حػكؿالخميج.
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 مسػعكدم ،محمػد كآخػركف ( .)2019العالقػة بػيف أبعػاد التنميػة المسػتدامة إطػار تحميمػي ،ممتقػىالػدكلي :االتجاىػات الحديثػة لمتجػارة الدكليػة كتحػديات التنميػة المسػتدامة نحػك رؤل مسػتقبمية كاعػدة
لمدكؿ النامية.
 مص ػػطفي ،الزىػ ػراء ( .)2020األم ػػف النفس ػػي ل ػػدل االطف ػػاؿ الالجئ ػػيف ف ػػي ض ػػكء بع ػػض الظ ػػركؼالمعيشية ،مجمة البحكث كدراسات الطفكلة.
 مفكضية األمـ المتحدة لالجئيف ( .)1997الطبعة األكلى. مقػػدـ ،رشػػيد ( .)2020األكنػػركا كمشػػكمة الالجئػػيف فػػي العػػالـ :الالجئػػيف الفمسػػطينييف نمكذجػػا ،مجمػػةالباحث في العمكـ االجتماعية كاالنسانية.
 النتشػة عبػداهلل .كحتػاكم باسػؿ (2014ـ) .سياسػة النيػكض بريػادة األعمػاؿ فػي أكسػاط الشػباب فػيدكلة فمسطيف .القدس معيد ابحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني )ماس).
 النجار .فايز .كالعمي .عبدالستار (2010ـ) .الريادة كادارة األعماؿ الصغيرة .ط .1عمػاف :األردف.دار الحامد لمنشر كالتكزيع.
 الييتي ،نػكزاف ( .)2019التنميػة المسػتدامة اشطػار العػاـ كالتطبيقػات دكلػة اشمػارات العربيػة المتحػدةنمكذجا ،مرآز اشمارات لمدراسات كالبحكث االستراتيجية.

ثانياً :المراجع األجنبية:

- Blanchard, K. (2013). Entrepreneurial characteristics in SMEs: a rural, remote rural, and
urban perspective of Lincolnshire businesses [part 1]. Strategic Change, 22(3), 191-201.
- D.his Rich, Michealp. Petres (2018) enterpeneurship ediction Mc Gwaw hill higher
education p 232
- Gibb,A., Haskins,G.& Robertson,I. (2013). „Leading the entrepreneurial university:
Meeting the entrepreneurial development needs of higher education institutions‟. In A.
Altmann & B. Ebersberger (Eds.), Universities in Change, Innovation, Technology, and
Knowledge Management, pp. 9-45. New york, springer
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- Medeiros, V., Marques, C., Galvão, A. R., & Braga, V. (2020). Innovation and
entrepreneurship as drivers of economic development. Competitiveness Review: An
International Business Journal.
- Morales-Alonso, G., Guerrero, Y. N., Aguilera, J. F., & Rodríguez-Monroy, C. (2020).
Entrepreneurial aspirations: economic development, inequalities and cultural values.
European Journal of Innovation Management.
- mutoy mubiala. la mise en oeuvre due doit des réfugiés et des personnes 11déplacées en
Afrique, academia bruylant,2006.
- Parvin, L., Jinrong, J., & Rahman, M. W. (2011). Women entrepreneurship
development in Bangladesh: What are the challenges ahead?. African Journal of
Business Management, 6(11), 3862.
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ممحق  :2طمب تحكيم االستبانة

الدكتور  ..............................المحترم.
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو,,,,
يقكـ الباحث بإجراء دراسة لنيؿ درجة الماجستير مف جامعة القدس بعنكاف:

أثر العمل الالئق ونمو االقتصاد في خمق فرص اقتصادية لالجئين والمياجرين في
ظل وجود ريادة االعمال كمتغير وسيط

(دراسة حالة :مخيم الشاطئ بقطاع غزة ،مخيم الزعتري باألردن)
كتيػػدؼ ىػػذه الدارسػػة لمتعػػرؼ عمػػى أثػػر العمػػؿ الالئػػؽ كنمػػك االقتصػػاد فػػي خمػػؽ فػػرص اقتصػػادية

لالجئػػيف كالميػػاجريف فػػي ظػػؿ كجػػكد ريػػادة االعمػػاؿ كمتغيػػر كسػػيط ،كلتحقيػػؽ ىػػذه األىػػداؼ قػػاـ الباحػػث
بإعداد االستبانة كيأمؿ مف سيادتكـ التفضػؿ بتحكػيـ ىػذه االسػتبانة نظػ انر لمػا تتمتعػكف بػو مػف خبػرة كعمػـ

بإبداء رأيكـ حكؿ ما يمي:

 -مدل انتماء العبارة لكؿ محكر.

 -مدل مناسبة العبارة لكؿ محكر.

 اقتراح التعديالت المناسبة في صياغة العبارات. اضافة ما تركنو مناسبان مف عبارات.وتفءموا بقبول فائق االحترام والتقدير
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جــــامعـــــــــــــة القدس

عـــمـــــــــادة الــدراســـــــــــــــــــات الــعــــمــيـــــــــا

بناء المؤسسات وتنمية الموارد البشرية
معيـــــــــــــــد التنميـــــــــــــــة المســـــــــــــــتدامة

استبيان
األخ /ت الفاءل /ة ......................................................

حفظكم اهلل ورعاكم

السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو،،،
يقكـ الباحث بدراسة حكؿ:

أثر العمل الالئق ونمو االقتصاد في خمق فرص اقتصادية لالجئين والمياجرين في
ظل وجود ريادة االعمال كمتغير وسيط

(دراسة حالة :مخيم الشاطئ بقطاع غزة ،مخيم الزعتري باألردن)
ػتكماال لمتطمبػ ػػات الحصػ ػػكؿ عمػ ػػى درجػ ػػة الماجسػ ػػتير فػ ػػي بنػ ػػاء المؤسسػ ػػات كتنميػ ػػة
كذلػ ػػؾ اسػ ػ ن
المكارد البشرية مف جامعة القدس.
لذا أرجك التفضؿ بمنحي جزنءا مف كقتكـ الثميف لإلجابة بكؿ دقة كمكضكعية عف بنكد االستبانة

عمما بأف إجاباتكـ لف تستخدـ إال في أغراض البحث العممي.
التي أتشرؼ بأف أضعيا بيف أيديكـ ،ن
وتفءموا بقبول فائق االحترام والتقدير

الباحث
محمود يحيى شحادة
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القسم األول :الخصائص الشخصية:
 -1النوع االجتماعي:

 أنثى

 ذكر

 -2العمر__________ :
 -3المؤىل العممي:

 -4مكان االقامة:

 دبمكـ فأقؿ

 بكالكريكس

 ماجستير

 دكتكراه

 غزة

 األردف

 -5عدد سنوات الخبرة في المشاريع الريادية_______________ :
 -6ىل حصمت عمى مشروع من جية مانحة؟

 ال

 نعـ

القسم الثاني :المتغير المستقل (العمل الالئق ونمو االقتصاد)
م

درجة االجابة
(-1

الفقرة

)%100

المحور األول :تحقيق مستويات عالية من اإلنتاجية االقتصادية
 .1تعمؿ المشاريع التنمكية عمى زيادة الدخؿ لدل الالجئيف.
 .2تعمؿ المشاريع المقدمة عمى معالجة نمك االنتاجية.
 .3تعمؿ المشاريع التنمكية عمى تحسيف فرص التنمية لدل الالجئيف.
 .4تعالج المشاريع التنمكية نمك االنتاجية عمى نطاؽ االقتصاد.
 .5تيي المشاريع التنمكية بيئة مالئمة لاعماؿ الريادية لدل الالجئيف.
 .6تكفر المشاريع التنمكية سبؿ حصكؿ المنشةت الصغيرة عمى االئتماف.
 .7تساىـ المشاريع المقدمة في تكسيع نطاؽ قدرات العماؿ الالجئيف.
المحور الثاني :تعزيز السياسات الموجية نحو التنمية
 .1تدعـ المشاريع التنمكية األنش ػػطة اشنتاجية الخاصة بالالجئيف.
 .2تعمؿ المشاريع التنمكية عمى تحسيف فرص العمؿ الالئؽ.
 .3تدعـ المشاريع التنمكية مباشرة األعماؿ الحرة لالجئيف.
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درجة االجابة
م

(-1

الفقرة

)%100

 .4تدعـ المشاريع التنمكية اشبداع كاالبتكار في المشاريع المقدمة لالجئيف.
 .5تسعى المشاريع التنمكية عمى إضفاء الطابع الرسمي عمى المشػاريع الصغيرة.
 .6تدعـ المشاريع التنمكية السياسات المتكاممة لمنمك كالعمالة.
المحور الثالث :العدالة بين الجنسين في توفير فرص العمل
 .1تدعـ المشاريع التنمكية المقدمة لالجئيف المساكاة بيف الجنسيف.
.2

تؤدم المشاريع التنمكية لتقميؿ الثغرات بيف الجنسيف القائمة في مجاالت التعميـ كالمشاركة في القكل
العاممة.

 .3تقمؿ المشاريع التنمكية مف الثغرات في األجكر بيف الجنسيف المستمرة ككاسعة االنتشار.
 .4تعمؿ المشاريع التنمكية عمى تككيف كظائؼ المرأة بخصائص مختمفة عف كظائؼ الرجؿ.
 .5تدعـ المشاريع التنمكية ذكم االعاقة لتكفير فرص العمؿ الالئؽ ليـ.
 .6تكفر المشاريع التنمكية بيئة تشريعية أكثر مؤاتاة لمقضاء عمى الحكاجز التي يكاجييا ذكم االعاقة.

القسم الثالث :المتغير التابع (توفير فرص اقتصادية لالجئين).
م

درجة االجابة

الفقرة

()%100-1

المحور األول :الحصول عمى فرص عمل
 .1تكفر المشاريع التنمكية فرص عمؿ كافية لتمبية احتياجات الالجئيف االنسانية.
 .2تكفر المشاريع التنمكية فرص عمؿ لتحقيؽ التنمية كاالستقرار االجتماعي في المدل البعيد.
 .3تكفر المشاريع التنمكية فرص عمؿ لالجئيف بشكؿ كافي.
 .4تسعى المشاريع التنمكية إلى زيادة معدالت مشاركة النساء الالجئيف في القكل العاممة.
 .5تسعى المشاريع التنمكية إلى تقميؿ معدالت بطالة الشباب الالجئيف.
 .6تمتزـ المشاريع التنمكية بإيجاد حمكؿ مباشرة ألزمة فرص عمؿ الالجئيف.
 .7تركز المشاريع التنمكية ليس فقط عمى كمية فرص العمؿ بؿ عمى جكدتيا أيضان.

المحور الثاني :تحسن الوءع المعيشي بسبب الحصول عمى فرص عمل
 .1تساىـ المشاريع التنمكية في تحسيف الكضع المعيشي لالجئيف.
 .2زادت المشاريع التنمكية مف الدخؿ لدل الالجئيف.
 .3تعتبر المشاريع التنمكية المقدمة كافية لسد احتياجاتؾ.
 .4تساىـ المشاريع التنمكية المقدمة في تقميؿ االحتياجات المادية.
 .5تكفر المشاريع التنمكية المقدمة حياة كريمة لدل الالجئيف.

 .6تساىـ المشاريع التنمكية المقدمة في تحسيف الحياة االقتصادية لالجئيف.
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القسم الرابع :المتغير الوسيط (ريادة األعمال).
م

درجة االجابة

الفقرة

()%100-1

.1

تحد المشاريع الريادية مف نسب البطالة بيف الالجئيف.

.2

تحفز المشاريع الريادية الالجئيف ذكم التفكير الريادم.

.3

تعزز المشاريع الريادية مف قدرات الالجئيف مف خالؿ تنمية مياراتيـ.

.4

تقدـ المشاريع الريادية االستشارات المينية كالتكجيو الالزـ ليـ لالجئيف.

.5

تعزز المشاريع الريادية مف امكانات الالجئيف المادية.

.6

ترسخ المشاريع الريادية ثقافة العمؿ الحر كريادة األعماؿ لالجئيف.

.7

تعزز المشاريع الريادية مف التفكير اشبداعي لالجئيف.

.8

تدعـ المشاريع الريادية فكرة التنافس اشيجابي.

.9

تعزز المشاريع الريادية مف االبداع كالتطكير في العمؿ.

.10

تيحسف المشاريع الريادية مف الفرص لذكم األفكار اشبداعية.
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